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NIGERIA: TILANNEKATSAUS, LOKAKUU 2020
Tiivistelmä
Tässä raportissa kuvataan Nigerian turvallisuusolosuhteita sekä poliittista ja humanitaarista
tilannetta vuosina 2018–2019 ja etenkin kuluvana vuonna 2020. Raportti keskittyy erityisesti
tammi-elokuussa 2020 tapahtuneisiin turvallisuusvälikohtauksiin ja aseellisen konfliktin
vaikutuksiin siviiliväestölle.
Nigeriassa on käynnissä useita pitkäaikaisia konflikteja: Islamististen ryhmien aiheuttama
konflikti maan koillisosassa, etenkin Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioissa; pohjoisessa
Zamfaran osavaltiosta lähtöjään oleva, mutta alueellisesti laajentunut rosvoustoiminta ja
karjavarkaudet; Middle Beltin alueen maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliset kiistat, sekä
öljyn tuotantoon liittyvät konfliktit etelässä Niger Deltan alueella. Yli 10 miljoonaa ihmistä on
humanitaarisen avun tarpeessa maan koillisosassa. Noin 2,8 miljoonaa ihmistä on maan
sisäisesti siirtyneinä, heistä noin 2,2 miljoonaa maan koillisosassa, noin 274 000 North Westin
alueella ja noin 303 000 North Centralin alueella.
Raportin laatimisessa on käytetty erilaisia julkisia lähteitä kuten kansainvälisten järjestöjen ja
tutkimuslaitosten tuottamia raportteja ja tietoaineistoja sekä näitä täydentävää
uutismateriaalia, joka on ollut Maahanmuuttoviraston saatavilla raportin kirjoittamishetkellä.

Abstract
This report gives an overview of the security, political and humanitarian situation in Nigeria
between 2018−2019 and especially in the ongoing year 2020. The report focuses especially on
the events of spring 2020 and on the effects of the ongoing armed conflict and different
security incidents, such as battles and ethnic violence, towards civilians.
In Nigeria, there are several long-standing major conflicts: Conflicts caused by Islamist Groups
in North Eastern part, especially in Borno, Yobe and Adamawa states; violence related
banditry and cattle rustling originally from Zamfara state but nowadays escalated more widely
in Northern areas, conflict between pastoralist and farmers in Middle Belt as well as oil-related
conflicts in Niger Delta. More than 10 million people are in need of humanitarian assistance in
North East. Around 2,8 million people are internally displaced – 2,2 million in North East, around
274 000 in North West and around 303 000 in North Central.
The report is based on different public sources, such as reports published by international
organizations and research institutes and complementary news material, which the Finnish
Immigration Service has had access to at the time of writing of this report.
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1 Nigerian aluejako ja väestö
Nigeria on 36 osavaltiosta (state) ja liittovaltion pääkaupungin Abujan pääkaupunkialueesta
(Federal Capital Territory, FCT) koostuva liittotasavalta. Osavaltiot jaetaan edelleen
hallintoalueisiin (local governmental area, LGA), joita on kaikkiaan 774. Hallintoalueet ovat
vastuussa peruspalvelujen tuottamisesta.1
Nigerian osavaltiot on ryhmitelty kuuteen geopoliittiseen alueeseen osavaltioiden
maantieteellisen läheisyyden, etnisten siteiden ja kulttuuriperinteiden sekä historiasta
juontuvien poliittisten ja hallinnollisten tekijöiden perusteella. Nämä kuusi geopoliittista aluetta
ovat North East, North Central, North West, South West, South South/South ja South East.2
Australian ulkoasiain- ja kauppaministeriön (DFAT) maaliskuussa 2018 julkaisemassa, Nigerian
turvallisuustilannetta käsittelevässä raportissa on esitetty nämä geopoliittiset alueet kartalla.3
Tässä käsillä olevassa raportissa osavaltiot on ryhmitelty vastaavasti näihin geopoliittisiin
alueisiin.

Nigerian Embassy Berlin [päiväämätön].
International Crisis Group 18.5.2020, s. 1, alaviite 1.
3 DFAT 9.3.2018, s. 2 [kartta].
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Kartta: Nigerian kuusi geopoliittista aluetta osavaltioineen. Lähde: Wikimedia Commons.
Muokkaus: Maatietopalvelu 7.9.2020.
Nigerialla on maarajat seuraavien valtioiden kanssa: Benin (809 km) lännessä, Kamerun (1975
km) idässä, Ťsad (85 km) koillisessa ja Niger (1608 km) pohjoisessa. Lisäksi Nigerialla on 853 km
rantaviivaa maan eteläosissa.4
Nigerian koko väestön arvioidaan heinäkuussa 2020 olevan noin 214 miljoonaa ja maa on
Afrikan väkirikkain. Maassa on useita huomattavia väestökeskittymiä, väestöntiheyden ollessa
suurinta maan etelä- ja lounaisosissa. Suurimmat urbaanit alueet ja niiden arvioidut väkiluvut
vuonna 2020 ovat seuraavat: Lagos (n. 14,4 milj.), Kano (n. 4,0 milj.), Ibadan (n. 3,6 milj.)
pääkaupunki Abuja (n. 3,3 milj.), Port Harcourt (n. 3,0 milj.) ja Benin City (n. 1,7 milj.) Virallisen
kielen asemassa olevan englannin lisäksi maassa puhutaan satoja paikallisia kieliä. Väestöstä
n. 53,5 % on muslimeja, n. 10,6 % roomalaiskatolisia, n. 35,3 % muita kristittyjä ja loput 0,6 %
tunnustavat muita uskontoja. Maassa on yli 250 etnistä ryhmää. Kolme suurinta ryhmää –
hausat (30 %), igbot (ibot) (15,2 %) ja jorubat (15,5 %) – muodostavat yhteensä yli puolet maan
väestöstä.5 Monet etniset ryhmät ovat keskittyneet maantieteellisesti johonkin tiettyyn osaan
maata. Maan eri alueilla asuvat suurimmat etniset ryhmät on esitetty edellä mainitulla DFATin
raportin kartalla.6

CIA 1.10.2020.
CIA 1.10.2020.
6 DFAT 9.3.2018, s. 2 [kartta].
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2 Poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne
Nigerian itsenäistyttyä Iso-Britanniasta vuonna 1960, politiikkaa leimasivat vallankaappaukset
ja enimmäkseen sotilashallinto. Sotilaallisen valtionpäämiehen kuoltua 1998, alkoivat poliittiset
muutokset. Vuonna 1999 hyväksyttiin uusi perustuslaki ja siirryttiin rauhanomaiseen
siviilihallintoon. Hallituksella on edelleen haastava tehtävä demokratian vakiinnuttamisessa ja
talouden uudistamisessa. Öljytuloihin perustuvan talouden tuloja on vuosikymmeniä tuhlattu
korruptioon ja huonoon hallintoon. Lisäksi Nigeriassa on edelleen pitkäaikaisia etnisiä ja
uskonnollisia jännitteitä. Vaikka vuosien 2003 ja 2007 presidentinvaalien yhteydessä esiintyi
sääntöjenvastaisuutta ja väkivaltaa, on Nigerialla parhaillaan käynnissä historiansa pisin
siviilihallinnon aika itsenäistymisen jälkeen. Vuosien 2011 ja 2015 kansallisia ja osavaltioiden
vaaleja pidetään yleisesti luotettavina. Vuoden 2019 alussa toteutettuja presidentinvaaleja ja
parlamenttivaaleja pidetään laajalti vapaina ja oikeudenmukaisina äänestysten
sääntöjenvastaisuuksista, pelottelusta ja väkivallasta huolimatta.7
Nigeria on presidenttijohtoinen liittotasavalta, jota johtaa presidentti Muhammadu Buhari.
Presidentti on paitsi valtionpäämies, myös hallituksen johtaja ja armeijan ylipäällikkö.
Lainsäädäntövaltaa käyttää kaksikamarinen kansalliskokous. Kansalliskokouksen senaatissa on
109 paikkaa, kolme paikkaa kustakin osavaltiosta ja yksi pääkaupunki Abujan
pääkaupunkialueelta. Edustajainhuoneessa on 360 paikkaa. Senaatin jäsenistä vain 5,5 % ja
edustajainhuoneen jäsenistä vain 4,3 % on naisia. Nigerian oikeusjärjestelmä on yhdistelmä
englantilaista lakia, islamilaista lakia (12 pohjoista osavaltiota) ja perinteistä tapaoikeutta. 8
Nigeria sijoittuu useilla yhteiskunnallisilla ja poliittisilla mittareilla heikolle sijalle:
Kesäkuussa 2020 julkaistussa maailmanlaajuisessa, rauhantilaa kuvaavassa Global Peace
Indexissä Nigeria on 17. heikoimmalla sijalla 163:n arvioidun maan listalla.9
Valtioiden haurautta kuvaavan Fragile State Indexin mukaan vuonna 2020 Nigeria on heikolla
sijalla 14 kaiken kaikkiaan 178:stä luokitellusta valtiosta. Sija on pysynyt samana viime vuosina. 10
Marraskuussa 2019 julkaistussa, vuotta 2018 tarkastelevassa maailmanlaajuisessa Global
Terrorism Indexissä Nigeria on sijalla 3 Afganistanin ja Irakin jälkeen. Nämä kolme maata ja
lisäksi Syyria on luokiteltu maiksi, joissa terrorismin vaikutukset ovat hyvin suuria. Nigerian tilanne
on huonontunut 2010-luvun aikana. Esimerkiksi vuonna 2002 Nigeria oli sijalla 36 ja vuonna 2010
sijalla 11.11
Freedom House -järjestön maailman valtioiden poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien
toteutumista kuvaavalla Freedom in the World -asteikolla Nigeria saa pistemäärän 47/100,
jossa korkein mahdollinen pistemäärä 100 kuvaa täydellisesti toteutuvia oikeuksia ja
vapauksia.12

CIA 1.10.2020.
CIA 1.10.2020.
9 IEP 6/2020, s. 8–9.
10 FFP 2020 [interaktiivinen kartta].
11 IEP 11/2019, s. 8, 18.
12 Freedom House 2020.
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Korruptiota tutkivan Transparency International - järjestön viimeisimmän raportin mukaan
Nigeria on korruptiota koskevassa maavertailussa 180 tarkastellun maan joukossa sijalla 146.
Nigerian pistemäärä on 26 suurimman pistemäärän 100 kuvatessa korruptiosta vapaata ja
pistemäärän 0 kuvatessa erittäin korruptoitunutta yhteiskuntaa.13
Nigeria on Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin talous. Nigerian talous nojaa vahvasti öljyyn,
joka on pääasiallisin valtion tulojen lähde. Vuosien 2008–2009 globaalin finanssikriisin jälkeen
Nigerian talouskasvua on tukenut maatalouden, televiestinnän ja palvelujen kasvu. Talouden
monipuolistaminen ja voimakas kasvu eivät ole johtaneet merkittävään köyhyysasteen
vähenemiseen. Vuonna 2016 Nigeria joutui taantumaan öljyn hinnan laskun ja tuotannon
vähenemisen vuoksi. Tilannetta pahensivat Nigerjoen suistoalueen öljy- ja kaasuinfrastruktuuriin
kohdistuneet hyökkäykset ja haitallinen talouspolitiikka. Vuonna 2017 bruttokansantuotteen
kasvu kääntyi positiiviseksi kun öljyn hinta elpyi ja tuotanto vakiintui. 14 Nigerian väestöstä noin
50 % eli yli 100 miljoonaa henkeä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 1,90 Yhdysvaltain
dollarilla päivässä.15 Tuloerot ovat Nigeriassa erittäin suuret.16
Nigeriassa aikuisista noin 51 % on luku- ja kirjoitustaitoisia. Tämä koko maata koskeva
prosenttiluku ei kuvasta maan sisällä olevia suuria eroja etelän ja pohjoisen välillä. Pohjoisen ja
etelän välillä on suuri kahtiajako tässä suhteessa: Maan eteläosissa noin 70 % ja pohjoisosissa
vain noin 30 % lapsista käy peruskoulua.17

3 Yleisimmät ihmisoikeusloukkaukset Nigeriassa
Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön (USDOS) vuotta 2019 tarkastelevan ihmisoikeusraportin
mukaan huomattavimpia ihmisoikeusloukkauksia Nigeriassa ovat sekä valtiotahon että eivaltiollisten toimijoiden suorittamat laittomat tapot, pakotetut katoamiset, kidutus ja
mielivaltaiset pidätykset. Lisäksi Nigeriassa on hengenvaaralliset vankilaolot, kansalaisten
yksityisyyden suojaa loukataan lainvastaisesti, toimittajia kohtaan kohdistuu väkivaltaa ja heitä
pidätetään perusteettomasti ja etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (lesbian, gay,
bisexual, transgender & intersex, LGBTI) ja uskonnollisten vähemmistöjen kokoontumisiin
puututaan. LGBTI-ryhmään kuuluvia henkilöitä kohtaan tapahtuu oikeudenloukkauksia.
Samaa sukupuolta olevien aikuisten välinen seksuaalinen kanssakäyminen on kriminalisoitua.
Nigeriassa esiintyy pakkotyövoiman käyttöä. Hallinto käynnisti joitakin toimenpiteitä väitettyjen
väärinkäytösten tutkimiseksi, mutta julkisia raportteja rikkomuksiin syyllistyneiden
siviiliviranomaisten tai turvallisuusjoukkojen syytteeseen panosta on vain vähän.
Rankaisemattomuus on yleistä hallinnon kaikilla tasoilla. 18
Amnesty International mainitsee
vuotta
2019
tarkastelevassa
vuosiraportissaan
huomattavimmiksi
ihmisoikeusongelmiksi
aseellisen
konfliktin,
yhteisöväkivallan,
rankaisemattomuuden, kokoontumis- ja järjestäytymisvapauden rajoitukset, sananvapauden
Transparency International 2020.
CIA 1.10.2020.
15 World Poverty / World Data Lab 2020.
16 Bertelsmann Stiftung 2020.
17 Bertelsmann Stiftung 2020.
18 USDOS 13.3.2020, s. 1–2.
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rajoitukset, naisten ja lasten oikeuksien loukkaamisen, pakotetut häädöt, kidutuksen ja muun
kaltoinkohtelun, pakotetut katoamiset, heikot pidätysolosuhteet, oikeuden päätösten
huomiotta jättämisen, kuolemanrangaistusten langettamisen ja LGBTI-ryhmään kuuluvien
oikeuksien loukkaamisen.19
Nigerian siviiliviranomaiset eivät aina pysty tehokkaasti kontrolloimaan turvallisuuspalveluiden
toimintaa.20 Hallituksen sotilaiden kerrotaan surmaavan siviileitä summittaisesti ja myös poliisin
tiedetään suorittavan laittomia tappoja.21 Joidenkin etnisten ryhmien välillä on jännitteitä.
Valtio on pyrkinyt puuttumaan etnisten ryhmien välisiin jännitteisiin voimakkaasti keskittyneillä
turvallisuustoimilla. Poliisi, armeija ja muut turvallisuuspalvelut toimivat usein yhteistyötä tehden
(a joint task force).22
Naisten asemasta ja naisiin kohdistuvista yleisimmistä oikeudenloukkauksista on maatiedossa
julkaistu erillinen raportti.23 Nigeriassa tapahtuu ihmiskauppaa maan sisäisesti ja maan
ulkopuolelle esimerkiksi Eurooppaan. Naisia ja tyttöjä päätyy seksikauppaan ja pakkotyöhön.
Nigeria on ottanut joitakin kehitysaskeleita ihmiskaupan kitkemiseksi.24
Nigeriassa on vuosittain satoja mellakoita ja protesteja, joista osa muuttuu väkivaltaisiksi. 25

4 Nigeria ja lähialueet – konfliktin alueellinen konteksti
Alkujaan Nigeriassa syntyneestä islamistijärjestö Boko Haramista on tullut jo alueellinen uhka
Sahelin alueella. Alueen konfliktit ovat enenevässä määrin kytkeytyneet toisiinsa vaikka
liittoutumia kuitenkin luodaan myös paikallisesti. Etnisiä identiteettejä hyödynnetään
kapinaliikkeiden edistämisessä yli valtiorajojen. Esimerkiksi fulaneita asuu Nigerian lisäksi myös
Malissa, Burkina Fasossa ja Nigerissä.26
Boko Haramista vuonna 2016 haarautuneen ISWAP -ryhmän (The Islamic State in West Africa
Province, ISIS-WA), nousu sekä laajentuminen Nigeriin ja Tšadiin, sekä ryhmän suorittamien
iskujen intensiteetti sen pääasiallista toiminta-aluetta paljon pohjoisemmassa, voivat johtua sen
halusta tiivistää logistiikka- ja kuljetusreittejään Libyaan. IS (Islamic State) -terroristiryhmän
jäsenten on raportoitu matkustaneen molempiin suuntiin Libyan ja Nigerian välillä.27 Jos
Sudanin tilanne kärjistyy konfliktiksi ja aseiden määrä alueella leviää nopeasti, ne saattavat
päätyä epävirallisten markkinoiden kautta ISWAPin käsiin, mikä tekee Nigerin ja Tšadin kautta

AI 8.4.2020.
USDOS 13.3.2020, s. 2.
21 CFR [päiväämätön].
22 USDOS 13.3.2020, s. 37.
23 Maatietopalvelu 3.5.2018.
24 Human Rights Watch 27.8.2019, s. 1–7; USDOS 25.6.2020.
25 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.2018–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “riots” ja
“protests”.
26 ACLED 23.1.2020.
27 Libyasta Nigeriaan kulkee myös hyvin tunnettuja aseiden salakuljetusreittejä. Libyasta ja
Tšadista saapuneita asekauppiaita pidätettiin Nigeriassa kesäkuussa 2019. Zenn, Jacob
14.6.2019.
19
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kulkevat logistiset reitit entistäkin tärkeämmiksi ISWAPille.28 Pohjois-Malissa toimivan
jihadistiryhmän Islamic State in the Greater Saharan (ISGS) on raportoitu pyrkivän luomaan
käytävän Pohjois-Malista Luoteis-Nigeriaan sekä Beninin pohjoisosiin.29 ISWAP liitettiin osaksi
ISGS:aa maaliskuussa 2019.30 ISWAPin kerrotaan myös pyrkivän hyödyntämään Zamfaran
osavaltiossa esiintyvien harvinaisen laajojen väkivaltaisuuksien aiheuttamaa kaaosta
myydäkseen aseita ja auttaakseen jäseniään pääsemään Lounais-Nigeriin.31
Sahelin alueen jihadistiryhmien toimintaa tutkivan Georgetownin yliopiston apulaisprofessori
Jacob Zennin mukaan on varmaa, että eri jihadistiryhmien välinen dynamiikka Nigeriassa ja
Tšad-järven alueella tulee jatkossakin muuttumaan, kun väkivalta laajenee, syvenee ja
muuttuu entistä haasteellisemmaksi.32 YK:n (24.6.2020) mukaan turvallisuustilanne LänsiAfrikassa ja Sahelissa on jatkanut huonontumistaan. Alue kärsii toistuvista terrori-iskuista siviilejä
ja turvallisuusjoukkoja vastaan ja etenkin Nigeriassa, Nigerissä, Burkina Fasossa ja Malissa
tapahtuu pakkorekrytointia ja sieppauksia. IS-terroristiorganisaatio kehotti maaliskuussa 2020
taistelijoita lisäämään hyökkäyksiään. Samanaikaisesti valtiot kamppailevat COVID-19 pandemiaa vastaan. Turvallisuusjoukot ovat kokeneet henkilöstötappioita. Hyökkäysten
seurauksena
yhteisöt
turvautuvat
itsepuolustusjoukkoihin.
Vaikka
kansallisten
ja
monikansallisten joukkojen toteuttamat terrorismin vastaiset toimet ovat menestyneet, ovat
ihmisoikeustoimijat ilmaisseet huolta ihmisoikeusrikkomuksista tällaisten operaatioiden
yhteydessä.33

5 Aseelliset toimijat Nigeriassa
Islamistijärjestö Boko Haram jakautui elokuussa 2016 kahtia Abu Musab al-Barnawin (”Habib
Yusuf”) (ISWAP) ja Abubakar Shekaun (JAS, Jama’tu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad))
haaroihin sen jälkeen, kun Islamic State (IS) oli nimittänyt al-Barnawin koko järjestön johtajaksi
ja Boko Haramia jo vuodesta 2009 lähtien johtanut Shekau kieltäytyi tunnustamasta nimitystä.34
Maaliskuussa 2019 ISWAPin Shura-neuvosto ilmoitti Abdullah Ibn Umar al-Barnawin (Ba Idrisa)
korvaavan Abu Musab al-Barnawin ryhmän johtajana.35 Nigerialaisen uutislehden Premium
Timesin 27.2.2020 julkaiseman uutisanalyysin mukaan oltuaan kuukausia ”jäähyllä” entinen
johtaja al-Barnawi olisi palannut ryhmän toimintaan ja johtaisi nyt sen mediayksikköä.36
Premium Timesin analyysin mukaan mediaraportointi otaksutusta Ba Idrisan surmasta viittaisi
siihen, että Abba Shayima olisi ISWAPin uusi johtaja (wali) ja Lawan Abubakar (Ba Lawan) olisi
hänen sijaisensa, tai toisinpäin. Monet Premium Timesin lähteet kuitenkin ehdottavat, että Ba
Lawan olisi ISWAPin todellinen uusi johtaja, sillä ISWAPin johtajuusrakenteessa ei ole johtajan
sijaista.37 Uutislehti The Guardian Nigerian 24.2.2020 julkaiseman artikkelin mukaan ISWAP olisi
väitetysti teloittanut kolme korkea-arvoisinta jäsentään: ISWAPin johtajan Idris al-Barnawin
Zenn, Jacob 14.6.2019.
International Crisis Group 20.12.2019.
30 Zenn, Jacob 28.1.2020.
31 International Crisis Group 20.12.2019.
32 Zenn, Jacob 14.6.2019.
33 UNSC 24.6.2020, s. 4.
34 Stratfor 15.10.2019; Zenn, Jacob 14.6.2019.
35 Zenn, Jacob 14.6.2019; Zenn, Jacob / African Arguments 7.11.2020.
36 Premium Times 27.2.2020.
37 Premium Times 27.2.2020.
28
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(oletettavasti tarkoitetaan Abdullah Ibn Umar al-Barnawia) sekä Abu Maryamin ja Abu
Zainabin, joiden uskottiin aikanaan johtaneen Boko Haramin jakautumiseen johtanutta
kapinaa. Ryhmää tutkivan analyytikon Audu Bulama Bukartin mukaan heidän oli katsottu
”pehmentyneen” näkemyksissään.38 Premium Timesissa 27.2. julkaistussa artikkelissa viitattujen
ja lehden luotettavina pitämien lähteiden mukaan raportit ISWAPin johtajiston oletetuista
teloituksista olisivat liioiteltuja eikä Ba Idrisan kuolemasta olisi todisteita.39 Lähteiden mukaan
kuitenkin on kohtuudella todistettavissa, että Ba Idrisaa pidettäisiin yhdellä Tšad-järven saarista
samalla tavoin “jäähyllä”, kuin hänen edeltäjäänsäkin al-Barnawia oli pidetty.40 3.3.2020
Premium Times kuitenkin kirjoitti ISWAPin uuden johtajan Ba Lawanin teloittaneen (Guardian
Nigerian artikkelista poiketen) viisi ISWAPin shura-neuvoston jäsentä, mukaan lukien ryhmän
entisen johtajan al-Barnawin, pyrkimyksissään tiivistää asemaansa.41
The Nation -uutislehden 4.3.2020 julkaiseman artikkelin mukaan helmikuun alussa tehty ISWAPin
sisäinen vallankaappaus syöksi ryhmän johtajan al-Barnawin vallasta. ISWAPIn uusi johtajisto
vangitsi al-Barnawin ja neljä hänen shura-neuvostonsa jäsentä, jotka olivat hänen läheisimpiä
neuvonantajiaan. Teloituksen tarkasta päivämäärästä kiistellään yhä. Monet näistä
viimeaikaisista kehityksistä perillä olevat asiantuntijatahot ovat sitä mieltä, että Ba Idrisan
teloitus yhdessä Mohammad Bashirin, Mustapha Jeren, Ali Abdullahin ja Baba Mayintan
kanssa johtivat järjestössä 26.–27.2.2020 koettuun sisäiseen kapinaan.42
Vaikka ISWAPin ja JASin välillä on ideologisia eroja, molemmat vastustavat kiivaasti Nigerian
hallitusta, toimeenpanevat jatkuvia iskuja ja pyrkivät luomaan erillisen valtion Nigerian sisällä.
Ryhmät eivät tiettävästi hyökkää toisiaan vastaan, 43 vaikka toisaalta esimerkkejä ryhmien
välisistä taisteluista on ainakin Nigeria-Niger -rajalla, jossa ISWAP on yrittänyt pelastaa JASin (tai
mahdollisesti sen kanssa liittoutuneen Bakuran siiven 44) sieppaamia musliminaisia.45
Näiden islamistiryhmien Nigeriassa tekemät hyökkäykset ja niistä aiheutuneet kuolonuhrit ovat
jälleen lisääntymässä. Vuonna 2019 islamistit olivat vastuussa 750 turvallisuusjoukkojen jäsenen
kuolemasta, mikä oli lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Monet
viranomaiset Nigeriassa tuntuvat nyt vihdoin heränneen siihen tosiasiaan, että islamistien uhka
on todellinen ja sitkeä.46 Viime aikoina sekä ISWAP että JAS ovat molemmat keskittyneet
iskemään aiempaa enemmän valtiollisiin kohteisiin. Vuosina 2014 ja 2015 kolme neljäsosaa
islamistien tekemistä iskuista kohdistui siviileihin. Vuonna 2019 iskuja tehtiin siviileitä kohtaan
suunnilleen saman verran kuin valtiollisiin kohteisiin. Selvästi ISWAPin vastuulla olevista iskuista
61 % on ollut yhteenottoja turvallisuusjoukkojen kanssa.47

The Guardian Nigeria 24.2.2020.
Premium Times 27.2.2020.
40 Premium Times 27.2.2020.
41 Premium Times 3.3.2020.
42 The Nation 4.3.2020.
43 Stratfor 15.10.2019.
44 ”Bakuran siipi”on Bakura-nimisen henkilön johtama Boko Haramin uusi siipi. Kts. seuraava
kappale.
45 Zenn, Jacob 28.1.2020.
46 Allen, Nathaniel / War on the Rocks 24.12.2019.
47 Allen, Nathaniel / War on the Rocks 24.12.2019.
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Kuolonuhrilukujen perusteella ISWAP ja JAS eivät ole entisenlaisensa uhka, mutta asiat kuitenkin
vaikuttavat muuttuvan huonoon suuntaan ryhmien saatua enemmän jalansijaa viimeisen
vuoden aikana. Turvallisuusjoukot onnistuivat rajoittamaan JAS ja ISWAP-sissien toiminnan
kolmelle Bornon hallintoalueelle, joita on kaikkiaan 20. Sen jälkeen järjestöt ovat onnistuneet
laajentamaan operointialuettaan 8:lle paikallishallintoalueelle. Kesästä 2019 alkaen
molemmat ryhmät ovat laajentaneet ja lisänneet hyökkäyksiään sotilaskohteisiin epävakaalla
Maiduguri-Biu-Damuturu -kolmion (Damboan kolmio) alueella.48
Molemmat ryhmät ovat osoittautuneet joustaviksi armeijan taholta tulevan paineen alla ja
viimeaikainen strateginen kehitys saattavat tehdä niistä entistäkin suuremman uhan Nigerialle.
Syksyllä 2019 Nigerian armeija ilmoitti keskittävänsä joukkojaan nk. ”superleireille” pyrkiessään
vahvistamaan asemiaan ja vähentämään taisteluissa kaatuvien sotilaiden määrää.
Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Stratforin analyysin mukaan tämä toimi saattaa auttaa
vähentämään armeijan henkilöstö-, ase- ja varustemenetyksiä, kun islamistit valloittavat
armeijan pienempiä tukikohtia, mutta pitkällä tähtäimellä se vain vahvistaa ISWAPia.
Islamisteilla on nyt enemmän tilaa taktikoida ja superleirien ulkopuolelle sijoitetut sotilaat sekä
sotilassaattueet tulevat olemaan entistä haavoittuvampia hyökkäyksille, sieppauksille ja
kiristykselle. Armeijan epäonnistuminen siviilien suojelemisessa vähentää luottamusta
hallitukseen ja heikentää entisestään islamistien vastaista toimintaa.49

ISWAP – Al-Barnawin haara
ISWAP – Al-Barnawin haara toimii pääasiassa koillisessa Bornon osavaltion ja erityisesti Tšadjärven alueella50 ja käyttää aluetta tukikohtanaan hyökätäkseen naapuriprovinsseihin KoillisNigeriassa sekä rajan yli Kameruniin, Tšadiin ja Nigeriin.51 ISWAP liitettiin osaksi Islamic State in
Greater Sahara -järjestöä (ISGS) maaliskuussa 2019.52 Järjestön on raportoitu vahvistuneen ja
kasvattaneen vaikutusvaltaansa koillisessa. Se on saavuttanut sotilaallista menestystä ja myös
tunnustusta muslimisiviilien parissa kohtelemalla heitä paremmin kuin sen emojärjestö Boko
Haram oli kohdellut sekä täyttämällä aukkoja hallinnon ja palveluiden tuottamisessa
hallinnoimillaan alueilla.53
ISWAPin lähestymistapa siviileitä kohtaan näyttää kantaneen hedelmää mitä tulee jäsenien
värväykseen ja siviileiltä saatuun tukeen. Konfliktintutkimusjärjestö International Crisis Groupin
lähteiden mukaan ISWAPilla on arviolta 3 500 – 5 000 jäsentä ja se vaikuttaa saaneen
sotilaallisen yliotteen Boko Haramista (JAS:ista).54 Vuoden 2019 YK-raportin mukaan ISWAPin
joukoissa on jopa 3 000 taistelijaa. Järjestö on parantanut taloudellista tilannettaan ja mm.
kehittänyt itselleen valmiuden käyttää drooneja. Se keskittyy tekemään hyökkäyksiä
sotilaskohteisiin ja pääsääntöisesti välttää itsemurhapommittajien käyttöä ja iskuja
paikallisväestöön ja palvontapaikkoihin. ISWAP kuitenkin tekee aktiivisesti iskuja ulkomaalaisia
sekä kansalais- ja avustusjärjestöjä vastaan, erityisesti länsimaista tulleita kohtaan. Esimerkiksi

Allen, Nathaniel / War on the Rocks 24.12.2019; The Defense Post 7.11.2019.
Stratfor 15.10.2019.
50 Allen, Nathaniel / War on the Rocks 24.12.2019; Stratfor 15.10.2019.
51 Stratfor 15.10.2019.
52 Zenn, Jacob 28.1.2020.
53 International Crisis Group 16.5.2019.
54 International Crisis Group 16.5.2019.
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heinäkuussa 2019 sen joukot hyökkäsivät avustustyöntekijöiden saattueeseen tappaen yhden
ja siepanneen useita muita, joista yhden se teloitti syyskuussa.55
Nigerian ilmavoimat kertoi surmanneensa (22.2.2020) joitain ISWAPin merkittävimpiä johtajia
näiden kokoustaessa Jubillaramissa ja Alinwassa, Marten paikallishallintoalueella Bornon
pohjoisosassa. Myös alueellinen Multinational Joint Task Force (MNJTF) kertoi vastikään
surmanneensa korkea-arvoisen ISWAPin komentajan Khalifa Umarin ilmaiskussa islamistien
piilopaikkaan Tšad-järvellä Tunbums Sabon yhteisössä.56

JAS – Shekaun haara (Boko Haram)
JAS – Shekaun haara, johon viitataan usein myös Boko Haramina, toimii pääasiassa Bornon
osavaltion eteläisissä57 ja itäisissä osissa keskittyen Sambisa-metsän ympäristöön, mikä alkaa
Maidugurin läheltä jatkuen Kameruniin asti.58 Ryhmällä ei ole yhtä suuria joukkoja tai muita
resursseja kuin ISWAPilla.59 Sen jäsenmääräksi on arvioitu vain 1 500 – 2 000 jäsentä.60 Myös se
on tehnyt iskuja turvallisuusjoukkoja ja avustusjärjestöjä vastaan, vaikka se on yhä
enimmäkseen tukeutunut itsemurhapommituksiin ”pehmeisiin kohteisiin” eli siviileihin
aiheuttaakseen iskuillaan enemmän kuolonuhreja, mikä erottaa sen ISWAPista. Tästä johtuen
JAS tekee hyökkäyksiään useammin kuin ISWAP ja on tätä suurempi uhka siviileille. Esimerkiksi
kesäkuussa 2019 JAS tappoi kymmenittäin siviilejä urheiluhallissa ja uudestaan heinäkuussa
hautajaiskulkueessa.61
JASin toiminta näyttää elpymisen merkkejä sekä Tšad-järvellä että Bornon osavaltion
keskiosissa. Osoituksena tästä on sen 20.1.2020 tekemä isku, joka tappoi 17 sotilasta BamaGwoza -valtatiellä. Myös ISWAPin ja JASin välillä on raportoitu taisteluja ISWAPin ja JASin välillä
pitkin Nigeria-Niger -rajaa, jossa ISWAP on yrittänyt pelastaa JASin (tai mahdollisesti sen kanssa
liittoutuneen Bakuran siiven62) sieppaamia musliminaisia. Näitä raportteja on tullut samaan
aikaan kun jihadistien välisiä taisteluita on alkanut esiintyä laajemminkin Tšad-järven alueella.63

Bakuran siipi – Bakuran johtama Boko Haramin uusi siipi
Tammikuussa sekä elokuussa 2019 Kaiga Kindjirian kylässä Tšadissa lähellä Tšad-järveä kaksi
naisitsemurhapommittajaa räjäytti itsensä surmaten molemmilla kerroilla useita ihmisiä.
Georgetownin yliopiston apulaisprofessori Jacob Zennin mukaan näissä iskuissa epätavallista
oli se, että Boko Haramin jakauduttua elokuussa 2016 ISWAPin haara on ollut aktiivisempi ryhmä
Tšad-järven alueella eikä se käytä naispuolisia itsemurhapommittajia. Shekaun JAS-haara
puolestaan toimii suhteellisen kaukana alueelta, jossa iskut tapahtuivat, joten kumpikaan
ryhmä ei vaikuta olleen niiden takana. Paikallisilta toimittajilta ja turvallisuusviranomaisilta

Stratfor 15.10.2019.
Daily Trust 23.2.2020.
57 Stratfor 15.10.2019; Zenn, Jacob 28.1.2020.
58 Allen, Nathaniel / War on the Rocks 24.12.2019.
59 Stratfor 15.10.2019.
60 International Crisis Group 16.5.2019.
61 Stratfor 15.10.2019.
62 ”Bakuran siipi”on Bakura-nimisen henkilön johtama Boko Haramin uusi siipi. Kts. seuraava
kappale.
63 Zenn, Jacob 28.1.2020.
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saatujen tietojen mukaan alueella vaikuttaisi syntyneen uusi Boko Haram -haara. Sitä johtaa
henkilö nimeltä Bakura, joka on tietojen mukaan vannonut uskollisuutta Shekaulle. Zennin
mukaan tämä tekisi entistäkin todennäköisemmäksi sen, että Bakuran taistelijat suorittavat
Nigerissä, Tšadissa ja Tšad-järven alueella sellaisia iskuja, joita ISWAPin haara ei hyväksyisi.64
Bakuran uskotaan olevan kotoisin Nigeristä, Tšad-järven pohjoispuolelta ja johtavan
pääasiassa budumien etniseen ryhmään kuuluvia taistelijoita, vaikka hän itse on kanuri, niin
kuin myös suurin osa sekä JASin että ISWAPin jäsenistä. Tšad-järven alueella asuvat budumat
ovat tunnettuja kalastajia ja karjapaimenia. Tšad-järven alueelta on raportoitu lukuisista
Bakura-siiven tekemistä joukkomurhista.65

Ansaru – Jamaatu Ansarul Muslimin fi Biladis Sudan66
Jihadistiryhmä Ansarun (Jamaatu Ansarul Muslimin fi Biladis Sudan) toiminnan kerrotaan jälleen
elpyneen Luoteis-Nigeriassa.67 Yhden hypoteesin mukaan Ansarun elpyminen olisi Zamfaran ja
Sokoton osavaltioissa sekä mahdollisesti myös muualla Luoteis-Nigeriassa viime aikoina
kasvaneiden rikollisuuteen liittyvien väkivaltaisuuksien taustalla. Ansarun osallisuus Zamfarassa
esiintyviin väkivaltaisuuksiin ei välttämättä johdu pelkästään ryhmän asiantuntijuudesta
sieppausten, väijytysten ja ryöstöjen suhteen, vaan lisäksi myös siitä, että ryhmällä on kykyä eri
aseellisten toimijoiden järjestämisessä yhdenmukaisemmaksi ja poliittisesti orientoituneeksi
jihadismiksi.68
Tammikuussa 2020 Ansaru teki Luoteis-Nigeriassa ensimmäisen iskunsa sitten vuoden 2013
samaan aikaan kun armeija jatkoi operaatioitaan alueella toimivia rikollisjoukkoja vastaan.69
Ansarun mukaan isku kohdistui merkittävän perinteisen päällikön saattueeseen surmaten
ainakin kuusi ihmistä.70

Muut aseelliset toimijat Nigeriassa
Tietoa muista Nigerian konflikteissa osallisena olevista aseellisista toimijoista on saatavilla mm.
EASOn raporteista.71
Nigerian turvallisuustilannetta käsittelevässä EASOn raportissa (11/2018) on kuvailtu lyhyesti
seuraavia ryhmiä:





Nigerian asevoimat, jotka jakautuvat maa-, meri- ja ilmavoimiin
Nigerian poliisivoimat (Nigerian Police Force, NPF)
Tiedustelupalvelut: The Department of State Services (DSS, the Department of State
Security, State Security Services, SSS); The National Intelligence Agency (NIA) ja The
Defence Intelligence Agency (DIA)

Zenn, Jacob 28.1.2020.
Zenn, Jacob 28.1.2020.
66 Group of Partisans for Muslims in Black Africa. International Crisis Group 18.5.2020, s. 12.
67 Zenn, Jacob 28.1.2020; International Crisis Group 2020; International Crisis Group 18.5.2020,
s. 12.
68 Zenn, Jacob 25.3.2019.
69 International Crisis Group 2020.
70 International Crisis Group 2020.
71 EASO 11/2018a; EASO 11/2018b.
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Multi-National Joint Task Force (MNJTF), jossa on joukkoja etenkin Nigerian lähivaltioista
Nigerian Security and Civil Defence Corps (NSCDC) – puolisotilaalliset joukot
Civilian Joint Task Force (CJTF) (käytetään myös nimeä yan gora “youth with sticks”)
Niger Delta Avengers (NDA)
Maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliseen konfliktiin liittyvät ryhmät 72

Nigeriassa ei ole yleistä asevelvollisuutta. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen voi astua 18vuotiaana.73
South-Westin alueella osavaltiot ovat yhteistyössä perustaneet eräänlaisen alueellisen
poliisiorganisaation, the West Nigeria Security Network -verkoston, josta käytetään myös nimeä
Amotekun74. Nigerian kansalliskokous on harkitsemassa Amotekunin tunnustamista ja
valtuuttamista alueellisiksi poliisivoimiksi.75 Amotekunin tavoitteena on tukea ja täydentää
kansallisia poliisivoimia, ei korvata sitä. Taustalla on sieppausten, koteihin tehtävien
hyökkäysten ja ryöstelyn lisääntyminen.76

6 Nigerian turvallisuustilanne yleisesti

Nigerian suurimmat turvallisuusongelmat ovat viime aikoina olleet maan koillisosissa (North
Eastin geopoliittisella alueella) kahden islamistijärjestön, Boko Haramin/JASin ja siitä vuonna
2016 haarautuneen ISWAPin suorittamat iskut, sieppaukset ja muu toiminta; luoteessa (North
Westin geopoliittisella alueella) sijaitsevan Zamfaran osavaltion karjavarkauksiin ja muuhun
ryöstelyyn liittyvät väkivaltaisuudet; maan keskiosaa halkovan ns. Middle Beltin alueen
maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliset väkivaltaisuudet; etelässä Nigerjoen suistoalueen
(Niger Delta) rikollisuuteen liittyvät ja yhteisöjen väliset väkivaltaisuudet, sieppaukset ja
kapinallistoiminta; sekä maan kaakkoisosissa igbojen mailla separatistiset Biafralevottomuudet. Maassa esiintyneet väkivaltaisuudet ovat pakottaneet jo yli kaksi miljoonaa
ihmistä lähtemään kodeistaan, aiheuttaneet valtavan humanitaarisen kriisin ja johtaneet
turvallisuusuhkiakin aiheuttavien, siviilien perustamien kodinturvajoukkojen syntymiseen.77 Boko
Haramin ja ISWAPin toiminta on aktivoitunut78 ja niiden iskujen määrä on lisääntynyt reippaasti
vuoden 2020 alussa.79
Helmikuussa 2020 Boko Haramin kapinallistoiminta jatkui koillisessa, rosvotoimintaan liittyvä
väkivalta jatkui luoteisosissa samaan aikaan kun turvallisuusjoukot suorittivat operaatioitaan
Ansarua vastaan, ja maanviljelijöiden ja paimentolaisiin väliset väkivaltaisuudet pahenivat
jälleen Middle Beltin alueella sekä maan eteläosissa. Maaliskuussa Boko Haram jatkoi armeijaa
EASO 11/2018a, s. 25–35.
CIA 1.10.2020.
74 Sana on jorubaa ja tarkoittaa leopardia. Campbell, John & McCaslin, Jack 24.1.2020.
75 Campbell, John 14.7.2020.
76 Campbell, John & McCaslin, Jack 24.1.2020.
77 International Crisis Group [päiväämätön].
78 The New Humanitarian 26.12.2019.
79 International Crisis Group 2020.
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vastaan kohdistettuja iskuja maan koillisosassa. Maan luoteisosassa rosvotoimintaan liittyvä
väkivalta jatkui ja aiheutti yli 110 ihmisen kuoleman. Sotilaallisia toimia Boko Haramia vastaan
tehostettiin huhtikuussa. Maan luoteisosan rosvoustoiminta, Middle Beltin alueen
yhteisöväkivalta ja maan koillisosan väkivaltaisuudet ovat jatkuneet edelleen. Elokuussa 2020
rikollinen väkivaltaisuus on levittäynyt lähemmäs pääkaupunkiseutua. 80
Tässä raportissa on muiden lähteiden ohella käytetty yleisestä turvallisuustilanteesta ja
yksittäisistä välikohtauksista raportoimiseen pääosin ACLED-tutkimuslaitoksen (Armed Conflict
Location & Event Data Project) tuottamaa tietoa turvallisuuteen ja poliittiseen tilanteeseen
vaikuttavista tapahtumista, toisin sanoen turvallisuusvälikohtauksista. ACLED kerää ja analysoi
poliittiseen väkivaltaan ja mielenosoituksiin liittyvää tietoa kehittyvissä maissa kuten Nigeriassa.
Tietokannassaan se erittelee väkivallan tyypin, ajankohdan, sijainnin, tekijät, tapahtumien
kulun ja surmansa saaneiden määrän. Haavoittuneiden määriä se ei tilastoi. Tietokanta on
julkinen.81
ACLEDin tilastoissa esitettyjen kuolonuhrien määrät ovat vain suuntaa antavia eivätkä tarkkoja
lukumääriä. Tuntemattomaksi jäänyt kuolonuhrien määrä kirjataan tilastoissa usein 10
kuolonuhriksi, vaikka todellisuudessa uhreja on voinut olla enemmän tai vähemmän. Myöskään
tapahtumien sijaintitiedot eivät aina ole ACLEDin tiedossa tai ne eivät ole tarkkoja.
Tässä raportissa mainitaan lyhyesti turvallisuusvälikohtausten ja siviiliuhrien määrä koko
Nigeriassa vuosina 2018 ja 2019. Tarkempana tarkasteluajanjaksona tässä raportissa käytetään
pääasiassa
tammi-kesäkuuta
2020
ja
heinä-elokuuta
2020.
Seuraaviin
turvallisuusvälikohtausten määriä esittäviin tietoihin on otettu ACLED-tietokannasta taistelut
(battles), räjähde- ja muut etäiskut (explosions/remote violence), ja väkivalta siviilejä vastaan
(violence against civilians). Välikohtauslukuihin ei ole otettu mukaan mielenosoituksia
(demonstrations) ja mellakoita (riots), mutta ne on mainittu erikseen lyhyesti.
Turvallisuusvälikohtausten määriä tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että ACLED ei
tilastoi haavoittuneita ja muita oikeudenloukkauksia kuten raiskauksia jää myös tilastojen
ulkopuolelle.

Vuosi 2018
ACLED:in tilastojen mukaan vuonna 2018 Nigeriassa tapahtui 1279 erilaista
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (472), räjähde- ja muista etäiskuista (100)
ja väkivallasta siviilejä vastaan (707). 82
Lisäksi vuoden 2018 aikana Nigeriassa tapahtui mellakoita (riots) 213 ja pääosin rauhallisia
protesteja (protests) 427.83
Vuonna 2018 siviileihin kohdistuneessa 707 väkivallanteossa aiheutui 2 856 kuolonuhria. Lisäksi
taisteluissa ja räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 3 226 henkilöä, jotka olivat pääosin

International Crisis Group 2020.
ACLED [päiväämätön]a.
82 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–31.12.2018. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
83 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–31.12.2018 > tapahtumalajeiksi on valittu “riots” ja “protests”.
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turvallisuusjoukkojen, terroristijärjestöjen, etnisten militioiden tai muiden aseellisten ryhmien
jäseniä.84

Vuosi 2019
ACLED:in tilastojen mukaan vuonna 2019 Nigeriassa tapahtui 1 296 erilaista
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (548), räjähde- ja muista etäiskuista (87) ja
väkivallasta siviilejä vastaan (661).85
Lisäksi vuoden 2019 aikana Nigeriassa tapahtui mellakoita (183) ja pääosin rauhallisia
protesteja (662).86
Vuonna 2019 siviileihin kohdistuneessa 661 väkivallanteossa aiheutui 2 074 kuolonuhria. Lisäksi
taisteluissa ja räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 3 254 henkilöä, jotka olivat vuoden
2018 tapaan pääosin turvallisuusjoukkojen, terroristijärjestöjen, etnisten militioiden tai muiden
aseellisten ryhmien jäseniä.87

Tammi-kesäkuu 2020
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa (1.1.–30.6.2020) turvallisuusvälikohtauksia on koko Nigeriassa
tapahtunut 1 081, jotka koostuvat taisteluista (397), räjähde- ja muista etäiskuista (115) ja
väkivallasta siviilejä vastaan (569).88 Edellä mainittuja turvallisuusvälikohtauksia tapahtui
vähintään 20 kpl seuraavissa osavaltioissa:








North Eastin alueen Bornon (263), Taraban (37) ja Adamawan (33) osavaltioissa;
North-Centralin alueella Benuen (67); Nigerin (58) ja Plateaun (36) osavaltioissa;
North-Westin alueella Kadunan (93) Katsinan (84) ja Zamfaran (67) osavaltioissa;
South-Southin alueella Deltan (47) ja Edon (20) osavaltioissa;
South-Eastin alueella Anambran osavaltiossa (22).
South-Westin alueella missään osavaltiossa turvallisuusvälikohtauksia ei ollut yli 20:tä. 89

Lisäksi tammi-kesäkuun 2020 aikana Nigeriassa tapahtui mellakoita (137) ja pääosin rauhallisia
protesteja (340). Joissakin mellakoissa tai mielenosoituksissa on ACLEDin tilastojen mukaan ollut
kuolemantapauksia.90
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa siviileihin kohdistuneessa 569 väkivallanteossa aiheutui 1 387
kuolonuhria. Lisäksi taisteluissa ja räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 2 907 henkilöä,
jotka olivat edellisten vuosien tapaan pääosin turvallisuusjoukkojen, terroristijärjestöjen, etnisten

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–31.12.2018.
ACLED 1.1.–31.12.2019 > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”, “explosions/remote
violence” ja “violence against civilians”.
86 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–31.12.2019 > tapahtumalajeiksi on valittu “riots” ja “protests”.
87 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–31.12.2019.
88 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
89 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
90 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “riots” ja “protests”.
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militioiden tai muiden aseellisten ryhmien jäseniä. Mellakoissa ja protesteissa sai surmansa 95
henkilöä. 91
Council on Foreign Relation -tutkimuslaitoksen Nigeria Security Tracker (NST) -ohjelmassa
tilastoidaan surmia, joiden taustalla on poliittisia, taloudellisia tai sosiaalisia kiistoja. NST:ssä
tiedot esitetään osavaltiotasolla.92 ACLEDin ja NST:n metodologiat poikkeavat toisistaan, jolloin
myös uhriluvut ovat hieman toisistaan poikkeavia. NST:n mukaan tammi-kesäkuussa 2020
eniten uhreja (yli 50) oli seuraavissa osavaltioissa:






North Eastin alueella Bornossa (1 531), Yobessa (149), Tarabassa (115) ja Adamawassa
(102)
North Centralin alueella Benuessa (146), Nigerissä (108) ja Plateaussa (65)
North-Westin alueella Zamfarassa (456), Kadunassa (595), Katsinassa 409 ja Sokotossa
(103)
South-Southin alueella Deltassa (57).93

Heinä-elokuu 2020
Vuoden 2020 heinä-elokuussa (1.7.–31.8.2020) turvallisuusvälikohtauksia on koko Nigeriassa
tapahtunut 323, jotka koostuvat taisteluista (130), räjähde- ja muista etäiskuista (31) ja
väkivallasta siviilejä vastaan (162).94 Edellä mainittuja turvallisuusvälikohtauksia tapahtui
vähintään 7 kpl seuraavissa osavaltioissa:








North Eastin alueella Bornon (105) ja Taraban (10) osavaltioissa;
North-Centralin alueella Nasarawan (10), Nigerin (9) ja Benuen (8) osavaltioissa;
North-Westin alueella Kadunan (39), Katsinan (35) ja Zamfaran (19) osavaltioissa;
South-Westin alueella Ondon (7) osavaltiossa;
South-Southin alueella Edon (7) osavaltiossa;
South-Eastin alueella missään osavaltiossa ei ollut seitsemää tai sitä suurempaa
määrää turvallisuusvälikohtauksia.95

Lisäksi heinä-elokuun 2020 aikana Nigeriassa tapahtui mellakoita (36) ja pääosin rauhallisia
protesteja (125).96
Vuoden 2020 heinä-elokuussa siviileihin kohdistuneessa 162 väkivallanteossa aiheutui 377
kuolonuhria. Lisäksi taisteluissa ja räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 717 henkilöä, jotka
olivat edellisten vuosien tapaan pääosin turvallisuusjoukkojen, terroristijärjestöjen, etnisten
militioiden tai muiden aseellisten ryhmien jäseniä. Mellakoissa ja protesteissa sai surmansa 16
henkilöä.97

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020.
CFR [päiväämätön].
93 CFR [päiväämätön].
94 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
95 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
96 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “riots” ja “protests”.
97 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020.
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NST:n mukaan heinä-elokuussa 2020 eniten surmia tapahtui Bornossa (147), Kadunassa (62),
Nigerissä (30), Katsinassa (26), Enugussa (24), Bayelsassa (18) ja Riversissä (14). 98

7 Nigerian turvallisuustilanne alueittain
NORTH EAST (Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba, Yobe)

Boko Haramin ja ISWAPin suorittamat iskut ja hyökkäykset jatkuivat Koillis-Nigeriassa läpi vuoden
2019. Heinäkuussa 2019 Boko Haram lisäsi iskujaan ja syyskuussa erityisesti ISWAP teki iskujaan
aktiivisesti.99 Vuoden 2019 aikana satoja hallituksen sotilaita sai surmansa järjestöjen tekemissä
iskuissa ja taisteluissa samaan aikaan, kun ISWAP onnistui perustamaan ”proto-valtion” Tšadjärven saarille.100 Tammikuussa 2020 sekä ISWAP että JAS tehostivat molemmat hyökkäyksiään
Koillis-Nigeriassa,101 ja helmikuussa jatkoivat niitä siviileitä ja turvallisuusjoukkoja vastaan
kapinallistoiminnanvastaisista operaatioista huolimatta. ISWAPin taistelijoiden kerrotaan
teloittaneen myös omia korkea-arvoisia komentajiaan.102
Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjänvirasto avasi alustavan tutkinnan KoillisNigerian tilanteesta jo vuonna 2010 ja julkaisi raportin alustavan tutkinnan tuloksista joulukuussa
2019. ICC:n mukaan Nigerian hallitus ei ole ryhtynyt toimiin oikeuden toimeenpanemiseksi
alueella, mutta 10 vuoden jälkeenkään ICC ei ole päättänyt aloittaako se tutkinnan
tarkemmin määritellyistä rikoksista. Koillis-Nigerian konfliktista. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty
Internationalin (AI) analyysin mukaan Nigerian viranomaiset ovat tahallisesti jättäneet
tutkimatta tai nostamatta syytteitä rikoksista, joihin konfliktin molemmat osapuolet ovat
syyllistyneet.103
Boko Haramin ja ISWAPin lisääntyneet iskut maan koillisosassa johtivat tammikuun 2019 lopulla
siihen, että liittovaltion edustajainhuone vaati presidentti Buharia irtisanomaan maan armeijan
komentajat tehtävistään, mikäli nämä eivät irtisanoutuisi itse. Tähän päätöslauselmaan oli
päädytty Need to Curb the Incessant Attacks of the Boko Haram Insurgents in the North-East
Zone -liikkeen synnyn seurauksena. Maan turvallisuudesta vastaavien aikaisemmat
saavutukset, jotka johtivat taloudellisten toimintojen elpymiseen koillisessa, olivat pikkuhiljaa
murenemassa Bornon ja Yoben osavaltioissa.104 Bornon kuvernöörin mukaan Nigeria tarvitsisi
arviolta 100 000 sotilasta lisää voittaakseen sodan Boko Haramia vastaan, ja näistä ainakin
puolen tulisi olla kotoisin Bornon osavaltiosta, koulutustaustasta riippumatta.105 Maaliskuun
lopulla 2020 Tŝadin turvallisuusjoukot käynnistivät Bohoma Anger -operaation Tŝad-järven
ympäristössä Tŝadissa, Nigeriassa ja Nigerissä. Huhtikuu 2020 oli alueella verisin sitten helmikuun
2015. Valtioiden rajat kyseisellä alueella ovat suurelta osin olemattomia. Georgetownin

CFR [päiväämätön].
International Crisis Group 2020.
100 The New Humanitarian 26.12.2019.
101 International Crisis Group 2020.
102 International Crisis Group 2020.
103 AI 5.12.2019.
104 Premium Times 29.1.2020.
105 This Day 20.2.2020.
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yliopiston apulaisprofessorin Jacob Zennin mukaan kyseessä oli enemmänkin
julkisuuskampanja kuin sotilaallinen voitto. Asiantuntija Daniel Eizengan mukaan on nähtävillä,
että Boko Haram ja ISWAP muodostavat aiempaa suuremman uhan Tŝadille ja alueen
vakaudelle. Väkivallan taso ei silti kuvasta paluuta vuosien 2014–2015 tasolle.106

Tammi-kesäkuu 2020
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Eastin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Borno 263; Taraba 37; Adamawa 33; Yobe 17 ja Bauchi 3. Gomben osalta
ACLEDista ei löydy mainintaa, mikä viittaisi siihen, että Gombessa ei kyseisellä ajanjaksolla
tapahtunut edellä mainittuja välikohtauksia.107

Heinä-elokuu 2020
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Eastin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Borno 105; Taraba 10, Adamawa 2, Yobe 3, Bauchi 2 ja Gombe 1. 108



Adamawa

Koillis-Nigeriassa sijaitsevan Adamawan osavaltion asukasluku oli vuonna 2006 tehtyyn
väestölaskentaan pohjautuvan Nigerian kansallisen tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna
2016 4,248 miljoonaa.109 Tätä uudempaa arviota tai ennustetta ei löytynyt käytettävissä
olevista lähteistä. Adamawan pääkaupunki on Yola.110 Paikallistietoa Adamawan osavaltiosta
löytyy Maatietopalvelun kyselyvastauksesta ”Nigeria paikallistietoa Adamawan osavaltiosta”
(9.3.2015).111
ACLEDin
tilastojen
mukaan
tammi-kesäkuussa
2020
Adamawan
osavaltiossa
turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaikkiaan 33, jotka koostuivat taisteluista (13) ja
väkivallanteoista siviilejä vastaan (20). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 18
henkilöä. Lisäksi taisteluissa sai surmansa vähintään 52 ihmistä.112
Vuoden
2020
heinä-elokuussa
Adamawan
osavaltiossa
tapahtui
kaksi
turvallisuusvälikohtausta, jotka olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Yksi henkilö
sai surmansa.113

Campbell, John 12.5.2020.
ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
108 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
109 NBS [päiväämätön].
110 Europa World Online [päiväämätön].
111 Maatietopalvelu 9.3.2015 [kyselyvastaus].
112 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
113 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
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Bauchi

Koillis-Nigeriassa sijaitsevassa Bauchin osavaltiossa (pääkaupunki Bauchi) oli vuonna 2016
arvion mukaan 6,537 miljoonaa asukasta.114 Tätä uudempaa arviota tai ennustetta ei löytynyt
käytettävissä olevista lähteistä.
ACLEDin
tilastojen
mukaan
tammi-kesäkuussa
2020
Bauchin
osavaltiossa
turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaikkiaan 3, jotka koostuivat taistelusta (1) ja
väkivallanteoista siviilejä vastaan (2). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa yksi
henkilö ja taisteluissa 9 henkilöä.115
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Bauchin osavaltiossa turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaksi,
jotka kumpikin olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Näissä tapahtumissa sai
surmansa kaksi henkilöä.116



Borno

Koillis-Nigeriassa sijaitsevan Bornon osavaltion asukasluku oli vuonna 2016 arviolta
5,86 miljoonaa.117 Tätä uudempaa arviota tai ennustetta ei löytynyt käytettävissä olevista
lähteistä. Bornon pääkaupunki on Maiduguri, jossa asui vuoden 2019 puolivälin arvion mukaan
772 400 asukasta.118 Paikallistietoa Bornon osavaltiosta löytyy Maatietopalvelun
kyselyvastauksesta ”Nigeria paikallistietoa Bornon osavaltiosta” (10.3.2015). 119
Amnesty Internationalin mukaan armeijan sotilaat tuhosivat tammikuussa 2020 kolme kylää
Bornon osavaltiossa sen jälkeen, kun he olivat pakottaneet sadat ihmiset jättämään kotinsa.
Asukkaiden mukaan sotilaat olivat kiertäneet talolta talolle ja keränneet yli 400 ihmistä kuormaautoihin, jotka kuljettivat heidät IDP-leirille.120 Kesäkuussa 2020 vähintään 81 ihmistä sai
surmansa, 7 siepattiin ja 400–1 200 eläintä varastettiin Gubion hallintoalueen muutamissa
kylissä, ml. Felossa. Mikään taho ei ole ilmoittanut olevansa iskun takana, mutta joidenkin
medioiden mukaan taustalla oli ISWAP ja kyseessä oli kostoisku paikallisia CJTF:n tai muita
turvajoukkoja vastaan.121
ACLEDin
tilastojen
mukaan
tammi-kesäkuussa
2020
Bornon
osavaltiossa
turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaikkiaan 263, jotka koostuivat taistelusta (136), räjähde- ja
muista etäiskuista (72) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (55). Väkivallanteoissa siviilejä
vastaan sai surmansa 264 henkilöä. Lisäksi taisteluissa sekä räjähde- ja muissa etäiskuissa sai
surmansa 1 281 henkilöä.
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Bornon osavaltiossa tapahtui 105 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (63), räjähde- ja muista etäiskuista (25) ja väkivallasta siviilejä vastaan
NBS [päiväämätön].
ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
116 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
117 NBS [päiväämätön].
118 Europa World Online [päiväämätön].
119 Maatietopalvelu 10.3.2015 [kyselyvastaus].
120 Reuters 14.2.2020.
121 Campbell, John 10.6.2020.
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(17). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 51 henkilöä. Lisäksi taisteluissa sekä
räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 460 henkilöä.122



Gombe

Koillis-Nigeriassa sijaitsevassa Gomben osavaltiossa (pääkaupunki Gombe) oli vuonna 2015
Europa World Online -tietokannassa esitetyn arvion mukaan 3,148 miljoonaa asukasta. 123
Vuonna 2006 tehtyyn väestölaskentaan pohjautuvan Nigerian kansallisen tilastokeskuksen
arvion mukaan vuonna 2016 Gomben asukasluku oli 3,256 miljoonaa asukasta. 124 Näitä
uudempia arvioita tai ennusteita ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä.
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Gomben osavaltiossa ei tapahtunut
turvallisuusvälikohtauksia.125
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Gomben osavaltiossa tapahtui yksi turvallisuusvälikohtaus, joka
oli tyypiltään taistelu. Kyseisessä välikohtauksessa sai surmansa kolme henkilöä. 126



Taraba

Pohjois-Nigeriassa sijaitsevassa Taraban osavaltiossa (pääkaupunki Jalingo) oli vuonna 2015
Europa World Online -tietokannassa esitetyn arvion mukaan 2,974 miljoonaa asukasta. 127
Vuonna 2006 tehtyyn väestölaskentaan pohjautuvan Nigerian kansallisen tilastokeskuksen
arvion mukaan vuonna 2016 Taraban asukasluku oli 3,066 miljoonaa asukasta.128 Näitä
uudempia arvioita tai ennusteita ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä.
ACLEDin
tilastojen
mukaan
tammi-kesäkuussa
2020
Taraban
osavaltiossa
turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaikkiaan 37, jotka koostuivat taistelusta (10) ja
väkivallanteoista siviilejä vastaan (27). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 53
henkilöä. Siviilien surmista 21 tapahtui Balin, 16 Wukarin ja 12 Dongan hallintoalueilla. Lisäksi
Taraban osavaltiossa taisteluissa sai surmansa vähintään 46 henkilöä.129
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Taraban osavaltiossa tapahtui 10 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (4) ja väkivallasta siviilejä vastaan (6). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan
sai surmansa 7 henkilöä. Lisäksi taisteluissa sai surmansa 9 henkilöä.130

ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
123 Europa World Online [päiväämätön].
124 NBS [päiväämätön].
125 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
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127 Europa World Online [päiväämätön].
128 NBS [päiväämätön].
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Yobe

Koillis-Nigeriassa sijaitsevan Yoben osavaltion asukasluku oli vuonna 2015 Europa World Online
-tietokannassa esitetyn arvion mukaan 3,173 miljoonaa asukasta.131 Vuonna 2006 tehtyyn
väestölaskentaan pohjautuvan Nigerian kansallisen tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna
2016 Yoben asukasluku oli 3,294 miljoonaa asukasta.132 Näitä uudempia arvioita tai ennusteita
ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä. Yoben pääkaupunki on Damaturu.133 Paikallistietoa
Yoben osavaltiosta löytyy Maatietopalvelun kyselyvastauksesta ”Nigeria paikallistietoa Yoben
osavaltiosta” (23.3.2015).134
ACLEDin
tilastojen
mukaan
tammi-kesäkuussa
2020
Yoben
osavaltiossa
turvallisuusvälikohtauksia tapahtui kaikkiaan 17, jotka koostuivat taistelusta (11), räjähde- ja
muista etäiskuista (4) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (2). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan
ei saanut surmansa yhtään henkilöä. Taisteluissa sekä räjähde- ja muissa etäiskuissa sai
surmansa arviolta 166 henkilöä.135
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Yoben osavaltiossa tapahtui kolme turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taisteluista (2) ja väkivallasta siviilejä vastaan (1). Väkivallanteoissa siviilejä
vastaan ei saanut surmansa yhtään henkilöä. Taisteluissa sai surmansa 6 henkilöä.136

NORTH CENTRAL (Benue, Federal Capital Territory (FCT), Kogi, Kwara,
Nasarawa, Niger, Plateau)

Etniset ja maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliset väkivaltaisuudet ovat jatkuneet jo pitkään
maan keskipohjoisosissa. Vuoden 2020 alkupuolella paimentolaisiin liittyvät väkivaltaisuudet
leimahtivat jälleen Middle Beltin alueella.137 Väkivalta pohjoisempana North Westin alueella on
johtanut väestön siirtymisiin etelämmäs Middle Beltin alueelle lisäten paimentolaisten ja
maanviljelijöiden
jänniteitä
näillä
alueilla.138
ACLEDin
tietojen
perusteella
turvallisuusvälikohtauksia on etenkin North Centralin alueen pohjoisosassa Nigerin osavaltiossa
ja lännessä Plateaun ja Benuen osavaltioissa.139
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Centralin alueella

Europa World Online [päiväämätön].
NBS [päiväämätön].
133 Europa World Online [päiväämätön].
134 Maatietopalvelu 23.3.2015 [kyselyvastaus].
135 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
136 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
137 International Crisis Group 2020.
138 International Crisis Group 18.5.2020, s. i–ii.
139 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
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osavaltioittain seuraavasti: Benue 67; Niger 58; Plateau 36; Kogi 17; FCT 15; Nasarawa 14 ja
Kwara 5.140
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Centralin alueella
osavaltioittain seuraavasti: Benue 8; Niger 9; Plateau 6; Kogi 2; FCT 3 ja Nasarawa 10. Kwaran
osavaltion osalta tietoa ei ACLEDista löydy, mikä viittaa siihen, että Kwarassa ei ole kyseisenä
ajanjaksona esiintynyt mainittuja turvallisuusvälikohtaustyyppejä. 141



Benue

Benuen osavaltion asukasluku oli vuonna 2016 arviolta 5,742 miljoonaa asukasta.142 Tätä
uudempaa arviota tai ennustetta ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä.
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Benuen osavaltiossa tapahtui 67
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taistelusta (26) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan
(41). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 73 henkilöä. Siviilien surmista 28 tapahtui
Guman hallintoalueella. Lisäksi Benuen osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 52 henkilöä. 143
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Benuen osavaltiossa tapahtui 8 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (3) ja väkivallasta siviilejä vastaan (5). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan
sai surmansa vähintään 17 henkilöä. Siviilien surmista vähintään 13 tapahtui Apan
hallintoalueella yksittäisessä välikohtauksessa. Lisäksi Benuen osavaltiossa taisteluissa sai
surmansa 4 henkilöä.144



Federal Capital Territory (FCT)

Keskellä Nigeriaa sijaitsevalla pääkaupunkialueella (Federal Capital Territory, FCT), jossa myös
liittovaltion pääkaupunki Abuja sijaitsee, oli vuonna 2015 Europa World Online -tietokannassa
esitetyn arvion mukaan 3,195 miljoonaa asukasta. 145 Vuonna 2006 tehtyyn väestölaskentaan
pohjautuvan Nigerian kansallisen tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2016 FCT:n
asukasluku oli 3,564 miljoonaa asukasta.146 Näitä uudempia arvioita tai ennusteita ei löytynyt
käytettävissä olevista lähteistä.
Pääkaupunki Abujan paikallistietoa on käsitelty maatietopalvelun kyselyvastauksessa
24.6.2019 (Nigeria / Turvallisuustilanne, sisäinen liikkuvuus, Abuja, Lagos, Benin City // Nigeria /
Security situation, internal migration, Abuja, Lagos, Benin City).147
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ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 FCT:n osavaltiossa tapahtui 15
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taistelusta (4) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan
(11). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 3 henkilöä. Lisäksi taisteluissa sai surmansa
6 henkilöä.148
Vuoden 2020 heinä-elokuussa FCT:n osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivaltaa siviilejä vastaan. Väkivallanteoissa siviilejä vastaan ei saanut
surmansa yhtään henkilöä.



Kogi

Kogin osavaltiossa oli vuonna 2016 arviolta 4,473 miljoonaa asukasta.149
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Kogin osavaltiossa tapahtui 17
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taistelusta (4) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan
(13). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa vähintään 30 henkilöä. Siviilien surmia
tapahtui eniten Kogin hallintoalueella, vähintään 17. Lisäksi Kogin osavaltiossa taisteluissa sai
surmansa 6 henkilöä.150
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Kogin osavaltiossa tapahtui 2 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivaltaa siviilejä vastaan. Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 15
henkilöä, näistä 14 Kogin hallintoalueella yksittäisessä tapahtumassa.151



Kwara

Kwaran osavaltiossa oli vuonna 2016 arviolta 3,192 miljoonaa asukasta.152
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Kwaran osavaltiossa tapahtui 5
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (2) ja väkivallasta siviilejä vastaan (3).
Väkivallassa siviilejä vastaan sai surmansa 2 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö sai surmansa
taisteluissa.153
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Kwaran osavaltiossa ei tapahtunut turvallisuusvälikohtauksia
eikä syntynyt siviili- tai muita uhreja.154



Nassarawa
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Keski-Nigeriassa sijaitsevassa Nassarawan osavaltiossa (pääkaupunki Lafia) oli vuonna 2016
arviolta 2,523 miljoonaa asukasta.155
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Nassarawan osavaltiossa tapahtui 14
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (3) ja väkivallasta siviilejä vastaan (11). 22
henkilöä sai surmansa väkivallassa siviilejä vastaan. Heistä 13 sai surmansa Obin
hallintoalueella yksittäisessä välikohtauksessa. Lisäksi Nassarawan osavaltiossa taisteluissa sai
surmansa 6 henkilöä.156
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Nassarawan osavaltiossa tapahtui 10 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taisteluista (4) ja väkivallasta siviilejä vastaan (6). Väkivallassa siviilejä vastaan
sai surmansa 14 henkilöä, heistä 11 Toton hallintoalueella. Lisäksi Nassarawan osavaltiossa
taisteluissa sai surmansa 9 henkilöä.157



Niger

Keskilännessä sijaitsevan Nigerin osavaltion (pääkaupunki Minna) asukasluku oli vuonna 2016
arviolta 5,556 miljoonaa asukasta.158
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Nigerin osavaltiossa tapahtui kaikkiaan 58
turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (20), räjähde- ja muista etäiskuista (3) ja
väkivallanteoista siviilejä vastaan (35). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 57
henkilöä. Näistä siviilien surmista kaikkiaan 34 tapahtui Shiroron ja 13 Rafin hallintoalueella.
Lisäksi Nigerin osavaltiossa taisteluissa sekä räjähde- ja muissa etäiskuissa sai surmansa 72
henkilöä.159
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Nigerin osavaltiossa tapahtui 9 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (2) ja väkivallasta siviilejä vastaan (7). Väkivallassa siviilejä vastaan sai
surmansa 15 henkilöä, heistä 14 Marigan hallintoalueella yksittäisessä tapahtumassa. Lisäksi
Nigerin osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 7 henkilöä. 160



Plateau

Keski-Nigeriassa sijaitsevassa Plateaun osavaltiossa (pääkaupunki Jos) oli vuonna 2016 arviolta
4,200 miljoonaa asukasta.161
ACLEDin tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa 2020 Plateaun osavaltiossa tapahtui kaikkiaan
36 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (5) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan
(31). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 91 henkilöä. Näistä siviilien surmista
NBS [päiväämätön].
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kaikkiaan 41 tapahtui Bassan, 23 Bokkosin ja 17 Mangun hallintoalueella. Lisäksi Plateaun
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 11 henkilöä.162
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Plateaun osavaltiossa tapahtui 6 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (3) ja väkivallasta siviilejä vastaan (3). Väkivallassa siviilejä vastaan sai
surmansa 21 henkilöä, heistä 20 Langtang Northin hallintoalueella kahdessa erillisessä
tapahtumassa. Lisäksi Plateaun osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 2 henkilöä. 163

NORTH WEST (Kaduna, Katsina, Kano, Kebbi, Sokoto, Jigawa, Zamfara)

North Westin alueen väestö on pääasiassa sunnimuslimeja. Noin 80 % väestöstä on
maanviljelijöitä, paimentolaisia, puolipaimentolaisia tai pienyrittäjiä. Köyhyys on alueella
huomattavasti yleisempää kuin muualla Nigeriassa. Lukutaitoisia on vain noin 29,7 %
väestöstä.164
Väkivallan syyt North Westin alueella ovat moninaisia ja toisiinsa kietoutuvia. Pohjimmiltaan
alueen turvallisuusongelmat juontavat juurensa maa- ja vesiresursseista koskevista kiistoista
pääasiassa fulanipaimentolaisten ja hausamaanviljelijöiden välillä. Molemmat ryhmät ovat
mobilisoineet aseistettuja ryhmiä (militioita) turvallisuuttaan takaamaan. Nopea väestönkasvu
ja ilmastonmuutokseen liittyvä ympäristön tuhoutuminen on kiihdyttänyt taistelua resursseista.
Kevyiden aseiden kauppa ja hallinnon ulottumattomissa metsäalueilla toimivat jengit ovat
lisääntyneet. Nämä ryhmät harjoittavat karjavarkauksia, sieppauksia lunnaiden toivossa ja
aseellisia ryöstöjä. Ryöstöjä kohdistuu yhteisöjen lisäksi kultakaivosalalla toimiviin kaivostyöläisiin
ja kauppiaisiin. Turvallisuuden heikennyttyä jihadistiryhmät ovat saaneet tilaa vaikuttaa
alueella ja ne ovat toisinaan hyökänneet turvallisuusjoukkoja vastaan. International Crisis
Groupin mukaan ISWAP on tulossa alueelle. Heikosti valvottu valtionraja mahdollistaa aseiden
ja jihadistien liikkumisen rajojen yli Sahelin alueelta, jossa IS on lisännyt vaikutusvaltaansa.
Väkivalta on vaikuttanut alueen humanitaarisiin ja taloudellisiin oloihin ja luonut lisää
turvallisuusongelmia dominoefektin tavoin. Väestöä on siirtynyt paitsi naapurivaltioon Nigeriin,
myös etelämmäs Middle Beltin alueelle lisäten paimentolaisten ja maanviljelijöiden jänniteitä
uusilla alueilla. Turvallisuusjoukkojen operaatiot ovat heikosti resursoituja eikä niillä pystytä
suojaamaan laajan alueen väestöä. Sotilasoperaatioiden vuoksi aseellisia ryhmiä on myös
hajaantunut muille alueille syventäen turvattomuutta maassa. 165
Militioiden, rikollisten ja islamistitaistelijoiden tarkka lukumäärä North Westin alueella ei ole
tiedossa. Joidenkin viranomaisten arvioiden mukaan heidän määränsä voi olla yli 10 000. Toiset
lähteet pitävät edellä mainittua lukua liian alhaisena (”conservative”) 166
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164 International Crisis Group 18.5.2020, s. 1.
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Erilaisten aseellisten ryhmien hyökkäyksiin liittyy säännöllisesti asuin- ja piharakennusten
polttamisia, karjavarkauksia, omaisuuden varastelua ja seksuaalista väkivaltaa. Aseelliset
ryhmät sieppaat ja raiskaavat tyttöjä ja naisia.167
Tammikuussa 2020 jihadistiryhmä Ansaru suoritti ensimmäisen iskunsa sitten vuoden 2013
samaan aikaan, kun armeija yritti kitkeä karjavarkauksia ja niihin liittyviä turvallisuusongelmia.168
23.8.2020 Ansaru hyökkäsi armeijan tukikohtaan Kaduna Northin hallintoalueella surmaten
vähintään 35 sotilasta.169
Amnesty Internationalin (AI) mukaan Nigerian viranomaiset ovat jättäneet maaseudun
asukkaat aseistettujen tahojen armoille. Organisaation haastattelemien paikallisten mukaan
turvallisuusjoukot voivat saapua paikalle vasta tunteja hyökkäysten päättymisen jälkeen
silloinkin, kun lähestyvä hyökkäys on ollut etukäteen tiedossa. Hyökkäyksistä on tammiheinäkuussa 2020 kärsinyt etenkin Kadunan osavaltion eteläosan kylät. Tuhannet maanviljelijät
eivät ole voineet harjoittaa elinkeinoaan tänä vuonna. Oikeudenloukkausten tekijöitä ei ole
saatettu vastuuseen. AI:n mukaan vähintään 380 ihmistä, pääosin naisia ja lapsia, on siepattu
kuluvan vuoden 2020 aikana Kadunassa, Katsinassa, Zamfarassa ja North-Centralin alueen
Nigerissä ja Nassarawassa. Heidän perheensä joutuvat myymään omaisuuttaan lunnaiden
maksamista varten, ja monia maksukyvyttömiä voidaan surmata.170
Osavaltiot ovat tehneet viimeisen vuoden aikana uusia aloitteita rauhanneuvottelujen
käynnistämiseksi. Neuvotteluissa on saavutettu joitakin tuloksia, mutta väkivaltaa ei ole saatu
loppumaan. Zamfaran, Katsinan ja Sokoton osavaltioiden jotkut paimentolaisheimot on
suostuteltu lopettamaan väkivaltaisuudet. Kuvernöörit ovat luvanneet riisua aseista ja hajottaa
paimentolaisten ja muiden ryhmien aseelliset joukot ja integroida ryhmien jäseniä
yhteiskuntaan. Joidenkin ryhmien kohdalla tämä on onnistunut. Haasteena on ryhmien
hajanaisuus
ja
keskusjohdon
puuttuminen.
Dialogi
on
keskittynyt
pääasiassa
paimentolaisryhmiin. Rikollisryhmillä ja jihadisteilla ei ole halua neuvotella viranomaisten
kanssa. Rauhanneuvottelussa ei näytetä otettavan riittävästi huomioon paikallisten yhteisöjen
näkemyksiä. Paikalliset odottavat valtion tarjoavan korvauksia, oikeudenmukaisuutta ja
suojelua kestävän rauhan edellytyksenä. Kadunassa, Kanossa ja Kebbissä ei ole käyty
vastaavia rauhanneuvotteluja.171
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Westin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Kaduna 93; Katsina 84; Zamfara 67; Sokoto 9; Kano 4; Jigawa 3 ja Kebbi 2.172
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui North-Westin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Kaduna 39; Katsina 35; Zamfara 19; Sokoto 8; Kano 1 ja Kebbi 1. Jigawan osalta
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ACLED ei esitä lukuja, mikä viittaa siihen, että kyseisessä osavaltiossa ei ollut tänä ajanjaksona
edellä mainittuja turvallisuusvälikohtauksia.173



Kaduna

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Kadunan osavaltion (pääkaupunki Kaduna) asukasluku oli
vuonna 2016 arviolta 8,252 miljoonaa.174
Maaliskuun 2020 alussa ainakin 50 ihmisen kerrotaan saaneen surmansa lukuisissa aseellisten
rosvojoukkojen tekemissä hyökkäyksissä kyliin Pohjois-Nigeriassa, jossa karjavarkaudet ja
sieppaukset ovat yleisiä. Lähteiden mukaan arviolta 100 aseistautunutta hyökkääjää oli
hyökännyt Kerawan, Zareyawan ja Mindan kyliin Kadunassa ampuen moskeijasta
aamurukouksista poistuvia ennen kuin tappoivat muita asukkaita ja polttivat ja ryöstivät
koteja.175
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Kadunan osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 93 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (21), räjähde- ja muista
etäiskuista (5) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (67). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai
surmansa 244 henkilöä. Näitä siviilien surmia tapahtui etenkin Kajurun (89), Chikunin (48), Giwan
(32) ja Igabin (28) hallintoalueilla. Lisäksi Kadunan osavaltiossa taisteluissa ja räjähde- tai muissa
etäiskuissa sai surmansa 182 henkilöä.176
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Kadunan osavaltiossa tapahtui 39 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taisteluista (6), räjähde- ja muista etäiskuista (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan
(32). Väkivallassa siviilejä vastaan sai surmansa 53 henkilöä. Lisäksi Kadunan osavaltiossa
taisteluissa ja räjähde- tai muissa etäiskuissa sai surmansa vähintään 43 henkilöä. 177



Katsina

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Katsinan osavaltion (pääkaupunki Katsina) asukasluku oli vuonna
2016 arviolta 7,831 miljoonaa.178 Katsinan väestö muodostuu pääosin muslimeista
(poikkeuksena Sabon Garin alueen vähemmistö ja jotkut korttelit kaupungeissa ja
asuinalueilla), eikä alueen maa- ja vesikiistoissa yleensä ole uskonnollista ulottuvuutta. Alue ei
saa samanlaista mediahuomiota kuin Middle Beltin alue, johon maan eteläinen, enimmäkseen
kristitty media kiinnittää huomiota.
Toukokuun lopulla 2020 noin 500 ”bandiittia” hyökkäsi moottoripyörillä ja kehittynein asein
kuten rynnäkkökiväärein kylään Katsinan osavaltiossa. 19 ihmistä sai surmansa ja tuhansittain
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karjaa varastettiin.179 10.6.2020 arviolta 150 ”bandiittia” surmasi 57 ihmistä kuudessa kylässä.
Useimmat uhreista olivat Kadisaun kylästä.180
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Katsinan osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 84 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (19), räjähde- ja muista
etäiskuista (13) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (52). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai
surmansa 199 henkilöä. Näitä siviilien surmia tapahtui etenkin Faskarin (68), Batsarin (45) ja
Dutsin-Man (35) hallintoalueilla. Lisäksi Katsinan osavaltiossa taisteluissa ja räjähde- tai muissa
etäiskuissa sai surmansa 321 henkilöä.181
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Katsinan osavaltiossa tapahtui 35 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (17) ja väkivallasta siviilejä vastaan (18). Väkivallassa siviilejä vastaan sai
surmansa 12 henkilöä. Lisäksi Katsinan osavaltiossa taisteluissa ja räjähde- tai muissa etäiskuissa
sai surmansa vähintään 105 henkilöä, heistä 67 Batsarin hallintoalueella.182



Kano

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Kanon osavaltion (pääkaupunki Kano) asukasluku oli vuonna
2016 arviolta 13,076 miljoonaa.183
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Kanon osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 4 turvallisuusvälikohtausta, jotka olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan.
Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 5 henkilöä. 184
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Kanon osavaltiossa tapahtui yksi turvallisuusvälikohtaus, joka oli
tyypiltään väkivallanteko siviilejä vastaan. Yhtään siviiliä ei saanut surmansa
välikohtauksessa.185



Kebbi

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Kebbin osavaltion (pääkaupunki Birnin Kebbi) asukasluku oli
vuonna 2016 arviolta 4,440 miljoonaa asukasta.186
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ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Kebbin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 2 turvallisuusvälikohtausta, jotka olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan.
Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 8 henkilöä. 187
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Kebbin osavaltiossa tapahtui yksi turvallisuusvälikohtaus, joka oli
tyypiltään väkivallanteko siviilejä vastaan. Yksi siviili sai surmansa välikohtauksessa. 188



Sokoto

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Sokoton osavaltion (pääkaupunki Sokoto) asukasluku oli vuonna
2016 arviolta 4,998 miljoonaa.189
27.5.2020 vähintään 74 sai surmansa Sabon Birnin hallintoalueella. 15.6.2020 Nigerin valtion
turvallisuusjoukot siviiliä hyökkäsivät paikallisia aseryhmiä vastaan Nigerian ja Nigerin rajaalueella Sabon-Birnin hallintoalueella. Vähintään 100 paikallisen aseryhmän taistelijaa sai
surmansa.190
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Sokoton osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 9 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (3) ja väkivallanteoista siviilejä
vastaan (6). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa vähintään 103 henkilöä, joista 99
Sabon Birnin sai surmansa hallintoalueella. Lisäksi Sokoton osavaltiossa taisteluissa sai surmansa
vähintään 101 henkilöä, heistä 100 Sabon-Birnin hallintoalueella.191
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Sokoton osavaltiossa tapahtui 8 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat räjähde- tai muusta etäiskusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (7). Väkivallassa
siviilejä vastaan sai surmansa 7 henkilöä. Lisäksi Sokoton osavaltiossa räjähde- tai muussa
etäiskussa sai surmansa 3 henkilöä.192



Jigawa

Keskipohjoisessa sijaitsevassa Jigawan osavaltiossa (pääkaupunki Dutse) oli vuonna 2016
arviolta 5,828 miljoonaa asukasta.193
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Jigawan osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (2) ja väkivallanteosta siviilejä
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vastaan (1). Väkivallanteossa siviilejä vastaan ei saanut surmansa yhtään henkilöä. Taisteluissa
sai surmansa 4 henkilöä.194
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Jigawan osavaltiossa ei tapahtunut turvallisuusvälikohtauksia
eikä niihin liittyviä surmia.195



Zamfara

Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Zamfaran osavaltion (pääkaupunki Gusau) asukasluku vuonna
2016 arviolta 4,515 miljoonaa.196
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Zamfaran osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 67 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (29), räjähde- ja muista
etäiskuista (17) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (21). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai
surmansa 87 henkilöä. Siviileistä 28 sai surmansa Marun, 16 Chafen, 14 Gummin ja 14 Tsafen
hallintoalueella. Lisäksi Zamfaran osavaltiossa taisteluissa ja räjähde- tai muissa etäiskuissa sai
surmansa vähintään 434 henkilöä, heistä 291 Zurmin hallintoalueella.197
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Zamfaran osavaltiossa tapahtui 19 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taisteluista (13), räjähdyksistä tai muista etäiskuista (4) ja väkivallasta siviilejä
vastaan (2). Väkivallassa siviilejä vastaan sai surmansa 12 henkilöä. Lisäksi Zamfaran
osavaltiossa taisteluissa ja räjähde- tai muissa etäiskuissa sai surmansa vähintään 55 henkilöä.198

SOUTH WEST (Ekiti, Lagos, Osun, Ondo, Ogun, Oyo)

South Westin alueella turvallisuusvälikohtauksia on vähemmän kuin konfliktista kärsivillä
alueilla.199 South Westin aluetta ei ole käsitelty esimerkiksi EASOn Nigeriaa koskevassa
turvallisuustilanneraportissa.200 Ondon osavaltion katsotaan kuuluvan Niger Deltan alueeseen.
Niger Deltan tilannetta on käsitelty tämän raportin South Southia koskevassa osiossa. 201

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
195 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
196 NBS [päiväämätön].
197 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
198 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
199 ACLED [päiväämätön]b.
200 EASO 11/2018a.
201 PIND 4.2.2020, s. 2.
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Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Westin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Lagos 18; Ondo 19; Ogun 12; Oyo 12; Osun 5 ja Ekiti 2.202
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Westin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Lagos 4; Ondo 7; Oyo 4; Osun 2 ja Ekiti 1. Ogunia ei ACLEDissa mainita, mikä viittaisi
siihen, että kyseisellä ajanjaksolla ei Ogunissa tapahtunut edellä mainittuja
turvallisuusvälikohtauksia.203



Ekiti

Ekitin osavaltiossa (pääkaupunki Ado Ekiti) oli vuonna 2016 arviolta 3,270 miljoonaa asukasta.204
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Ekitin osavaltiossa tapahtui 2
turvallisuusvälikohtausta, jotka olivat tyypiltään väkivaltaa siviilejä vastaan. Yksi siviili sai
surmansa kyseisellä aikavälillä.205
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Ekitin osavaltiossa tapahtui yksi turvallisuusvälikohtaus, joka oli
tyypiltään väkivaltaa siviilejä vastaan. Yhtään henkilöä ei saanut surmansa
turvallisuusvälikohtauksissa kyseisellä aikavälillä.206



Lagos

Lounaassa sijaitsevassa Lagosin osavaltiossa (pääkaupunki Ikeja) oli vuonna 2006 tehtyyn
väestölaskentaan pohjautuvan Nigerian tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2016 12,550
miljoonaa asukasta.207
Osavaltion suurimman kaupungin Lagosin paikallistietoa on käsitelty maatietopalvelun
kyselyvastauksessa 24.6.2019 (Nigeria / Turvallisuustilanne, sisäinen liikkuvuus, Abuja, Lagos,
Benin City // Nigeria / Security situation, internal migration, Abuja, Lagos, Benin City).208
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Lagosin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 18 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (8) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (10). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 7 henkilöä. Lisäksi Lagosin
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 15 henkilöä.209

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
203 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
204 NBS [päiväämätön].
205 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
206 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
207 NBS [päiväämätön].
208 Maatietopalvelu 24.6.2019 [kyselyvastaus].
209 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
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Vuoden 2020 heinä-elokuussa Lagosin osavaltiossa tapahtui 4 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivaltaa siviilejä vastaan. Yksi siviili sai näissä välikohtauksissa surmansa
kyseisellä aikavälillä.210



Osun

Osunin osavaltiossa (pääkaupunki Osogbo) oli vuonna 2016 arviolta 4,705 miljoonaa
asukasta.211
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Osunin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 5 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (3) ja väkivallanteoista siviilejä
vastaan (2). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 2 henkilöä. Lisäksi taisteluissa 1
henkilö sai surmansa.212
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Osunin osavaltiossa tapahtui 2 turvallisuusvälikohtausta – 1
taistelu ja 1 väkivallanteko siviilejä vastaan. Väkivallanteossa siviilejä vastaan ei koitunut
surmansa saaneita. Taistelussa yksi henkilö sai surmansa.



Ondo

Ondon osavaltiossa (pääkaupunki Akure) oli vuonna 2016 arviolta 4,671 miljoonaa asukasta.213
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Ondon osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 19 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (2) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (17). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 6 henkilöä. Lisäksi Ondon
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 6 henkilöä.214
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Ondon osavaltiossa tapahtui 7 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Väkivallanteoissa siviilejä vastaan ei koitunut
kuolonuhreja.215



Ogun

Ogunin osavaltiossa (pääkaupunki Abeokuta) oli vuonna 2016 arviolta 5,217 miljoonaa
asukasta.216
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Ogunin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 12 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (3) ja väkivallanteoista

ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
211 NBS [päiväämätön].
212 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
213 NBS [päiväämätön].
214 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
215 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
216 NBS [päiväämätön].
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siviilejä vastaan (9). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 4 henkilöä. Lisäksi Ogunin
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 3 henkilöä.217
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Ogunin osavaltiossa ei ollut turvallisuusvälikohtauksia eikä niihin
liittyviä siviilien tai muiden henkilöiden surmia.218



Oyo

Oyon osavaltiossa (pääkaupunki Ibadan) oli vuonna 2016 arviolta 7,840 miljoonaa asukasta.219
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Oyon osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 12 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (2) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (10). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 6 henkilöä. Lisäksi Oyon
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 2 henkilöä.220
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Oyon osavaltiossa oli 4 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat
taistelusta (1) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan (3). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan yksi
henkilö sai surmansa. Lisäksi taistelussa yksi henkilö sai surmansa. 221

SOUTH SOUTH (Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo, Rivers)

South-Southin alue kuuluu Nigerjoen suistoalueeseen eli Niger Deltan alueeseen. Niger Deltan
alueeseen katsotaan kuuluvan South Southin kuuden osavaltion lisäksi myös kaksi South Eastin
osavaltiota (Abia ja Imo) ja South Westin alueen Ondo. Tällä alueella puhutaan yli 100 kieltä ja
murretta. Alueella asuu yli 40 etnistä ryhmää.222
Foundation for Partnership Initiative in the Niger Delta (PIND) -järjestön julkaiseman, vuotta 2019
tarkastelevan konfliktiraportin mukaan Niger Deltan alueen turvallisuusympäristössä tapahtui
muutoksia vuoden 2019 aikana. Konfliktien riski ja kuolettava väkivalta lisääntyivät vuoden
2019 aikana vuoteen 2018 verrattuna. Kuolonuhreihin johtaneissa väkivaltaisuuksissa oli
taustalla järjestäytynyttä rikollisuutta, kultteihin liittyviä kahakoita, poliittisia jännitteitä,
maakiistoja ja yhteisöväkivaltaa. Jengiväkivalta ja poliittinen väkivalta lisääntyivät, mutta
yhteisöväkivalta väheni vuoden aikana. Alueella esiintyy muun muassa ryöstelyä, kilpailevien
kulttien yhteenottoja, sieppauksia, merirosvoutta, terrorisminvastaisia operaatioita, laittomia
tappoja, etno-nationalistista agitaatiota, joukkoväkivaltaa, tappamisia rituaalimenojen
yhteydessä, ihmiskauppaa, poliittisia jännitteitä ja väkivaltaisia protesteja. Kuolonuhrien
ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
218 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
219 NBS [päiväämätön].
220 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
221 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
222 PIND 4.2.2020, s. 2.
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määrällä mitattuna vaarallisimpia osavaltioita olivat Rivers, Delta, Edo ja Cross River.
Väkivaltaisimpia hallintoalueita vuonna 2019 olivat Riversin osavaltion Khana, Obio/Akpor,
Emohua, Port Harcourt ja Oyigbo; Edon osavaltion Oredo, Bayelsan osavaltion Yenagoa, Cross
Riverin osavaltion Odukpani, Akwa Ibomin osavaltion Mbo ja Deltan osavaltion Ethiope East. 223
Nykyisessä Nigerian turvallisuutta käsittelevässä keskustelussa keskitytään usein maan
koillisosaan Boko Haramin (tai sen alaryhmien tai liittolaisten) taistelualueille tai Middle Beltin
alueen yhteisöjen ja militioiden välisiin väkivaltaisuuksiin. Niger Deltan alueen erottaa näistä
muista alueista se seikka, että se tuottaa valtaosan Nigerian öljystä. Öljy muodostaa
suurimman osan Nigerian hallituksen tuloista. Alueen joissakin osissa öljyteollisuus on tuhonnut
ympäristöä eikä niillä alueilla perinteiset elinkeinot kuten kalastus ja maanviljely ole enää
mahdollista. Tyytymättömyyttä alueella on aiheuttanut se, että alueen ei katsota hyötyvän
riittävästi sen öljyvaroista. Valtio pyrkii pitämään kapinallisuuden kurissa suorittamalla maksuja
militiajohtajille, tai ”armahdusmaksuja” jotka juontavat juurensa kapinallisuuksien pahimman
ajan loppuvaiheisiin. Presidentti Muhammadu Buharin yritettyä lopettaa maksut, militiat
jatkoivat hyökkäyksiä öljyinfrastruktuuria vastaan ja rampauttivat valtion tulonsaantia ja
pakottivat näin Buharin hallinnon jatkamaan maksuja. Niger Deltan alue on epävakaa, ja siellä
on useita sotaherroja ja militioita, jotka kilpailevat vallasta ja suuremmasta osuudesta julkisista
varoista.224
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Southin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Delta 47; Edo 20; Rivers 15; Cross River 15; Bayelsa 13 ja Akwa Ibom 3.225
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Southin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Delta 5; Edo 7; Rivers 3; Cross River 3; Bayelsa 3 ja Akwa Ibom 3.226



Akwa ibom

Akwa Ibomin osavaltiossa (pääkaupunki Uyo) oli vuonna 2016 arviolta 5,482 miljoonaa
asukasta.227
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Akwa Ibomin osavaltiossa tapahtui
3 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taistelusta (1) ja väkivallanteoista siviilejä vastaan
(2). Turvallisuusvälikohtauksissa ei tullut kuolonuhreja. 228

PIND 4.2.2020, s. 1.
Campbell, John 26.2.2020.
225 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
226 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
227 NBS [päiväämätön].
228 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
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Vuoden 2020 heinä-elokuussa Akwa Ibomin osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (2). Väkivallassa siviilejä vastaan
sai surmansa 2 henkilöä.229



Bayelsa

Bayelsan osavaltiossa (pääkaupunki Yenagoa) oli vuonna 2016 arviolta 2,278 miljoonaa
asukasta.230
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Bayelsan osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 13 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (9) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (4). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 5 henkilöä. Lisäksi Bayelsan
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 19 henkilöä.231
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Bayelsan osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (2). Väkivallassa siviilejä vastaan sai
surmansa 5 henkilöä. Lisäksi taistelussa sai surmansa 5 henkilöä.232



Cross River

Cross Riverin osavaltiossa (pääkaupunki Calabar) oli vuonna 2016 arviolta 3,866 miljoonaa
asukasta.233
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Cross Riverin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 15 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (9) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (6). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 3 henkilöä. Lisäksi Cross
Riverin osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 21 henkilöä. 234
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Cross Riverin osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (2). Väkivallassa siviilejä vastaan
ei saanut surmansa yhtään henkilöä. Taistelussa yksi henkilö sai surmansa.



Delta

Deltan osavaltiossa (pääkaupunki Asaba) oli vuonna 2016 arviolta 5,663 miljoonaa asukasta.235
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Deltan osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 47 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (17) ja väkivallanteoista

ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
230 NBS [päiväämätön].
231 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
232 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
233 NBS [päiväämätön].
234 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
235 NBS [päiväämätön].
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siviilejä vastaan (30). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 31 henkilöä. Lisäksi Deltan
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 30 henkilöä.
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Deltan osavaltiossa tapahtui 5 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (4). Yksi henkilö sai surmansa
väkivallanteossa siviilejä vastaan. Lisäksi yksi henkilö sai surmansa taistelussa. 236



Edo

Edon osavaltiossa (pääkaupunki Benin City) oli vuonna 2016 arviolta 4,235 miljoonaa
asukasta.237 Benin Cityn paikallistietoa on käsitelty maatietopalvelun kyselyvastauksessa
24.6.2019 (Nigeria / Turvallisuustilanne, sisäinen liikkuvuus, Abuja, Lagos, Benin City // Nigeria /
Security situation, internal migration, Abuja, Lagos, Benin City).238
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Edon osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 20 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (6), räjähdeiskusta (1) ja
väkivallanteoista siviilejä vastaan (13). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 10
henkilöä. Lisäksi Edon osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 20 henkilöä. 239
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Edon osavaltiossa tapahtui 7 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (2) ja väkivallasta siviilejä vastaan (5). Kaksi henkilöä sai surmansa
väkivallanteossa siviilejä vastaan.240



Rivers

Riversin osavaltiossa (pääkaupunki Port Harcourt) oli vuonna 2016 arviolta 7,304 miljoonaa
asukasta.241
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan ainakin 60 ihmistä on saanut surmansa 10
kuukauden aikana vuonna 2019 Nigeriassa yleisiin kulttitoimintoihin liittyvissä tapoissa eri
yhteisöissä Riversin osavaltiossa, erityisesti Khanan ja Gokanan paikallishallintoalueilla. Ainakin
viisi ihmistä sai surmansa kahden päivän aikana Rumuodogossa, Emohuan
paikallishallintoalueella. Hyökkäyksiä ei ole tutkittu eivätkä uhrit ole saaneet oikeutta. AI:n
mukaan viranomaisten kyvyttömyys suojella ihmisiä väkivaltaisten jengien hyökkäyksiltä on
johtamassa uusien ihmishenkien menetyksiin ja kasvavaan rankaisemattomuuteen, jotka
tekevät elämästä epävarmaa tietyissä Riversin yhteisöissä. 242
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Riversin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 15 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (6) ja väkivallanteoista

ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
237 NBS [päiväämätön].
238 Maatietopalvelu 24.6.2019 [kyselyvastaus].
239 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
240 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
241 NBS [päiväämätön].
242 AI 9.1.2020.
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siviilejä vastaan (9). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 8 henkilöä. Lisäksi Riversin
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 14 henkilöä.243
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Riversin osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Yksi henkilö sai surmansa väkivallanteossa
siviilejä vastaan.

SOUTH EAST (Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo)

South Eastin alueen igboryhmät ovat 1970-luvulta lähtien ajaneet oman itsenäisen Biafran
valtion muodostamista. Biafra muodostuisi pääasiassa igbojen asuttamista osavaltioista
(Ebonyi, Enugu, Anambra, Imo, Abia). Vuosina 1999–2001 toimineen MASSOBin (Movement for
the Actualization of the Sovereign State of Biafra) seuraajana on vuodesta 2014 lähtien
toiminut IPOB (the Indigenous People of Biafra). Nigerian armeija on julistanut IPOBin
terroristijärjestöksi ja Nigerian hallitus on hyväksynyt asian, mutta monet nigerialaiset ja
kansainväliset tarkkailijat ovat kieltäytyneet tästä suhtautumistavasta. 244
South-Eastin alueen Abia ja Imo kuuluvat Nigerjoen suistoalueeseen eli Niger Deltan alueeseen
South Southin kuuden osavaltion lisäksi.245 Niger Deltan väkivaltaisuuksia on kuvailtu tässä
raportissa South Southin aluetta käsittelevässä kohdassa.
Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Eastin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Anambra 22; Imo 16; Ebonyi 15; Abia 13 ja Enugu 7.246
Vuoden 2020 heinä-elokuussa turvallisuusvälikohtauksia eli taisteluita, räjähde- ja muita
etäiskuja sekä väkivallantekoja siviilejä vastaan tapahtui South-Eastin alueella osavaltioittain
seuraavasti: Anambra 3; Imo 3; Ebonyi 3; Abia 3 ja Enugu 5.247



Abia

Maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Abian osavaltiossa (pääkaupunki Umuahia) oli vuonna 2016
arviolta 3,727 miljoonaa asukasta.248
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Abian osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 13 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (4) ja väkivallanteoista

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
244 EASO 11/2018a, s. 65–66.
245 PIND 4.2.2020, s. 2.
246 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
247 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
248 NBS [päiväämätön].
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siviilejä vastaan (9). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 6 henkilöä. Lisäksi Abian
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 5 henkilöä.249
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Abian osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Väkivallassa siviilejä vastaan yksi henkilö sai
surmansa.250



Anambra

Anambran osavaltiossa (pääkaupunki Awka) oli vuonna 2016 arviolta 5,527 miljoonaa
asukasta.251
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Anambran osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 22 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (7) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (15). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 8 henkilöä. Lisäksi
Anambran osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 10 henkilöä.252
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Anambran osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta,
jotka koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (2). Väkivallassa siviilejä vastaan
yksi henkilö sai surmansa.253



Ebonyi

Ebonyin osavaltiossa (pääkaupunki Abakaliki) oli vuonna 2016 arviolta 2,88 miljoonaa
asukasta.254
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Ebonyin osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 15 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (7) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (8). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 20 henkilöä. Heistä 14 sai
surmansa yksittäisessä välikohtauksessa Ohaukwun hallintoalueella 10.3.2020. Lisäksi Ebonyin
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 6 henkilöä.255
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Ebonyin osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taistelusta (1) ja väkivallasta siviilejä vastaan (2). Kaksi henkilöä sai surmansa
väkivallanteossa siviilejä vastaan. Lisäksi kaksi henkilöä sai surmansa taistelussa. 256

ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
250 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
251 NBS [päiväämätön].
252 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
253 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
254 NBS [päiväämätön].
255 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
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Enugu

Enugun osavaltiossa (pääkaupunki Nsukka) oli vuonna 2016 arviolta 4,411 miljoonaa
asukasta.257
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Enugun osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 7 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taistelusta (1) ja väkivallanteoista siviilejä
vastaan (6). Yksi henkilö sai surmansa väkivallanteoissa siviilejä vastaan.258
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Enugun osavaltiossa tapahtui 5 turvallisuusvälikohtausta, jotka
olivat kaikki tyypiltään väkivallantekoja siviilejä vastaan. Yhtään henkilöä ei saanut surmansa
väkivallanteoissa siviilejä vastaan.



Imo

Imon osavaltiossa (pääkaupunki Owerri) oli vuonna 2016 arviolta 5,409 miljoonaa asukasta. 259
ACLEDin tilastojen mukaan vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Imon osavaltiossa tapahtui
kaikkiaan 16 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat taisteluista (3) ja väkivallanteoista
siviilejä vastaan (13). Väkivallanteoissa siviilejä vastaan sai surmansa 9 henkilöä. Lisäksi Imon
osavaltiossa taisteluissa sai surmansa 5 henkilöä.260
Vuoden 2020 heinä-elokuussa Imon osavaltiossa tapahtui 3 turvallisuusvälikohtausta, jotka
koostuivat taisteluista (2) ja väkivallanteosta siviilejä vastaan (1). Väkivallanteossa siviilejä
vastaan yksi henkilö sai surmansa.261

8 Humanitaarinen tilanne


North East

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHAn mukaan vuoden 2020 alussa 7,9
miljoonaa ihmistä Bornon, Adamawan ja Yoben osavaltioissa oli humanitaarisen avun
tarpeessa. Tämä oli enemmän kuin joka toinen ihminen näillä alueilla. Aseellisten ryhmien
toiminnan lisääntyminen on johtanut aiempaa useammin armeijan siviileille asettamiin
rajoituksiin ja humanitaaristen järjestöjen suurempaan tarkasteluun. 262 Lokakuussa 2020
julkaistun tiedon mukaan vuoden 2020 aikana humanitaarisen avun tarpeessa olevien määrä
on koronapandemian vuoksi noussut maan koillisosissa 10,6 miljoonaan. 3,8 miljoonaa on
ruoka-avun tarpeessa. 1,2 miljoonaa ihmistä oleskelee alueilla, joihin apu ei pääse perille. 263
NBS [päiväämätön].
ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
259 NBS [päiväämätön].
260 ACLED [päiväämätön]b. 1.1.–30.6.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
“explosions/remote violence” ja “violence against civilians”.
261 ACLED [päiväämätön]b. 1.7.–31.8.2020. > tapahtumalajeiksi on valittu “battles”,
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Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) mukaan viranomaisten asettamat tiukat
rajoitukset avustusjärjestöille koillisen konfliktialueella tukahduttavat pyrkimyksiä vastata
humanitaariseen kriisiin. Vuonna 2019 armeija- ja siviiliviranomaiset tiukensivat virallista
kontrollia alueella toimivista järjestöistä, mikä järjestöjen mielestä on tehnyt heidän henkilöstön
ja avun kuljettamisesta vaikeampaa. Kohtuuttomat rajoitukset vain pahentavat jo valmiiksi
heikossa asemassa olevien tilannetta.264
Ei-valtiollisten aseellisten toimijoiden pystyttämät tiesulut merkittävimpien teiden varsilla ovat
rajoittaneet liikkumisen vapautta ja lisänneet tienkäyttäjien riskiä joutua siepatuksi. 265 Vuonna
2019 ei-valtiolliset aseelliset ryhmät teloittivat 12 humanitaarista työntekijää ja humanitaarisia
toimijoita kohtaan tehtiin iskuja toistuvasti.266 Iskuja on tapahtunut myös vuonna 2020,
esimerkiksi heinäkuussa 2020 kolme avustustyöntekijää teloitettiin Bornon osavaltiossa. 267
Bornon osavaltiossa oli vuoden 2020 alussa 4,3 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun
tarpeessa. OCHA on luokitellut avuntarpeen vakavuuden viisiportaiselle asteikolle ja esittää
tiedon hallintoalueittain. Bornossa on vaikea, äärimmäinen tai katastrofaalinen tilanne monilla
hallintoalueilla, ja tilanne on helpompi muutamilla hallintoalueilla lähinnä etelässä ja luoteessa.
Osavaltion koillisimmista osista Abadamita, Guzamalasta, Kukawasta ja Martesta tietoa ei ole
saatavana.268
Adamawan osavaltiossa 2,8 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Osavaltio
on yksi Nigerian köyhimmistä, ja köyhyydessä elää noin kolme neljäsosaa asukkaista.
Adamawan osavaltion humanitaariselle tilanteelle on ominaista äärimmäisen köyhät
paluualueet sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden alueet kaupunkialueilla. Maaseudun
väestö muodostuu enimmäkseen maanviljelijöistä ja alueella on paljon lukutaidottomuutta ja
työttömyyttä ja infrastruktuuri on vähäistä. Perheiden korkea köyhyys, alhainen taloudellinen
tuottavuus ja inhimillinen pääoma sekä suuret yhteiskunnallis-poliittiset ja taloudelliset erot ovat
edelleen estäneet talouskasvua ja kehitystä.269
Yoben osavaltiossa 2,2 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Osavaltio on
Nigerian seitsemänneksi köyhin, ja köyhyydessä elää n. 72 % asukkaista. Osavaltiossa on
äärimmäisen köyhiä paluualueita ja maan sisäisesti siirtyneiden alueita kaupungeissa.
Maaseudun väestö on pääasiassa maanviljelijöitä ja alueella on lukutaidottomuutta ja
työttömyyttä ja infrastruktuuri on vähäistä. Äärimmäisellä köyhyydellä on suuria vaikutuksia
lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. Vähemmistöryhmillä on muita heikompi pääsy
peruspalveluihin.270



North West

North Westin alueella humanitaarinen apu on hajanaista ja riittämätöntä. Humanitaarisia
toimijoita on vain vähän, mikä johtuu väkivallan ja sen vaikutusten huomattavasta
aliarvioimisesta. Lisäksi turvallisuusongelmat rajoittavat pääsyä joillekin alueille, jolloin
News24 4.3.2020.
UNOCHA 7.10.2020, s. 2.
266 European Commission 24.1.2020.
267 UNOCHA 23.9.2020, s. 2.
268 UNOCHA 12/2019, s. 8, 30.
269 UNOCHA 30.9.2020, s. 1–2.
270 UNOCHA 8.8.2020, s. 1–2.
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avuntarvetta ei voida arvioida. Alueesta ei kokonaisuudessaan ole kattavaa monisektorista
tarvearvioita Zamfaran osavaltiota lukuun ottamatta. Niitä julkisia varoja, joita olisi voitu
käyttää julkisiin sosiaalipalveluihin, on kulunut turvallisuushaasteisiin vastaamiseen. Monet
kouluista ja sairaaloista on vajaakäytöllä väestön jouduttua siirtymään. Lisäksi asukkaat
saattavat välttää niissä asioimista iskujen pelossa. Huhtikuussa 2019 Zamfaran osavaltion
hallinto ilmoitti, että useimpia niistä aikavälillä 2012–2019 rakennetuista tuhansista
luokkahuoneista, 716 terveyskeskuksesta ja yli 2 000 km:stä teitä ei voida käyttää
turvattomuuden vuoksi. Tuhansia hehtaareja maanviljelymaata Zamfaran ja Sokoton
osavaltioissa on poissa käytöstä ja aikavälillä 2011–2019 noin 356 000 nautaa ja lammasta on
varastettu Zamfarassa. Tilanne on aiheuttanut joissakin yhteisöissä ruokapulaa ja lasten
aliravitsemusta. Huhtikuussa 2020 Nigerin osavaltion kuvernööri varoitti uhkaavasta
nälänhädästä. Tuhansia kauppoja ja muita yrityksiä on tuhoutunut tai suljettuina hyökkäysten
tai sieppausten vuoksi. Huhtikuussa 2019 Zamfaran osavaltio raportoi yli 10 000 rakennuksen,
kaupan ja siilon olevan tuhoutuneen. Matkustamisen vaarallisuuden vuoksi maatilojen
tuotteita pelätään kuljettaa myyntiin. Varakkaampien asukkaiden määrä alueella on
vähentynyt. Esimerkiksi Zamfarassa asui aiempina vuosina noin 4 500 sellaista henkilöä, jolla oli
varaa matkustaa pyhiinvaellukselle Saudi-Arabiaan. Vuonna 2019 heidän määränsä väheni
1 500:aan.271

9 Maan sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolaiset
Väkivalta Nigerian koillisosissa eskaloitui vuonna 2014 ja johti laajamittaiseen pakenemiseen
kotialueilta. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM aloitti syyskuussa 2014 maan sisäisesti
siirtymään joutuneiden (internally displaced person, IDP) Displacement Tracking Matrix (DTM) ohjelman, jonka tavoitteena on kerätä, analysoida ja jakaa tietoa IDP:eistä ja palaajista avun
jakamisen tehostamiseksi. Konfliktista kärsineillä alueilla turvallisuustilanne on pysynyt
ennustamattomana ja väestön liikkuvuus on ollut vaihtelevaa.272



Maan sisäisesti siirtymään joutuneet: North East

North Eastin alueella on DTM Round 33:n mukaan tällä hetkellä 2 188 550 maan sisäisesti
siirtymään joutunutta Bornon (1 566 011), Adamawan (213 467), Yoben (142 425), Taraban (92
810), Bauchin (64 632) ja Gomben (39 205) osavaltioissa. Heistä 92 % on joutunut jättämään
kotinsa kapinallistoimien, 7 % yhteisöväkivaltaisuuksien ja 1 % luonnonkatastrofien takia.273
Edelliseen, kesäkuussa 2020 julkaistuun DTM Round 32:een verrattuna IDP:eiden määrä alueella
on lisääntynyt 30 426 henkilöllä. Heistä 18 998 pakeni Bornon osavaltiossa. Bornon osavaltion
muutamille hallintoalueille (Guzamala, Kukawa, Nganzai, Abadam, Marte) ei ole ollut
mahdollista päästä turvallisuusongelmien vuoksi, ja näillä hallintoalueilla IDP:eiden määrä voi
olla ilmoitettua suurempi. DTM Round 32:een verrattuna IDP:eiden määrä lisääntyi myös
Adamawassa (lisäys 6 498), Yobessa (3 032), Tarabassa (1 631) ja Gombessa (412). Vain
Bauchissa IDP:eiden määrä väheni (vähennys 145 henkilöä). 274

International Crisis Group 18.5.2020, s. 15–17.
IOM 24.9.2020, s. 3.
273 IOM 24.9.2020, s. 6, 9.
274 IOM 24.9.2020, s. 4, 7–8.
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Kaikkein eniten IDP:eitä oleskelee Bornon osavaltion pääkaupungissa Maidugurissa (297 465).
IDP:eiden määrä on lisääntynyt Gwozassa, jossa heitä oleskelee 146 504. Määrä on lisääntynyt
myös Jeressä, jossa IDP:eitä oleskelee 275 430.275
Vuodesta 2015 lähtien kotialueelleen on palannut 1 714 682 ihmistä, joista Bornoon on palannut
708 527, Adamawaan 819 148 ja Yobeen 187 007. Useimmat heistä ovat olleet maan sisäisesti
siirtyneinä. Kotialueelleen Bornoon palanneista vain 6 %, Yobeen palanneista 5 % ja
Adamawaan palanneista 10 % on ollut paossa maan rajojen ulkopuolella. 276
Monet ovat olleet paossa vuosia. IDP:eistä 16 % pakeni ennen vuotta 2015, 26 % vuoden 2015
aikana, 18 % vuonna 2016 ja 16 % vuonna 2017. Pakenemiset ovat vähentyneet edelleen: 11
% pakeni vuonna 2018, 9 % vuonna 2019 ja 4 % kuluvana vuonna 2020. Monet ovat joutuneet
pakenemaan useita kertoja: 21 % on paennut kerran, 48 % kaksi kertaa, 27 % kolme kertaa ja
4 % on paennut enemmän kuin kolme kertaa. Bornon osavaltiossa 91 % IDP:eistä on paennut
useammin kuin kerran.277



Maan sisäisesti siirtymään joutuneet: North West

North Westin alueella on 274 275 IDP:tä Katsinan (61 418), Zamfaran (69 163), Kadunan (71 226),
Sokoton (45 876) ja Kanon (26 592) osavaltioissa. Nämä IDP:t ovat joutuneet jättämään kotinsa
järjestäytyneen ryöstelytoiminnan ja maanviljelijä-paimentolais-konfliktin vuoksi. 278



Maan sisäisesti siirtymään joutuneet: North Central

North Centralin alueella on 303 844 IDP:tä Benuen (180 258), Plateaun (103 111) ja Nassarawan
(20 475) osavaltioissa. IDP:t ovat joutuneet jättämään kotinsa järjestäytyneen ryöstelytoiminnan
ja maanviljelijä-paimentolais-konfliktin vuoksi. 279



Pakolaiset ja turvapaikanhakijat Nigeriassa ja naapurimaissa

Nigerialaisia on turvapaikanhakijoina tai pakolaisina naapurimaissa Kamerunissa (116 237),
Tšadissa (15 489) ja Nigerissä (167 588) yhteensä 299 314.280
Nigeria on solminut vuonna 2017 kolmenvälisen sopimuksen pakolaisista yhdessä UNHCR:n ja
Kamerunin valtion kanssa liittyen nigerialaisten paluisiin Kamerunista. Sopimuksesta huolimatta
paluut Kamerunista olivat vuonna 2019 joskus pakotettuja tai vaarallisia tai palaajia ei oltu
informoitu riittävästi. Useimmat Kamerunista palanneet eivät ole pystyneet palaamaan
kotiinsa, vaan ovat joutuneet asettumaan leireille.281
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Naapurimaista Nigeriaan saapuneita turvapaikanhakijoita ja pakolaisia on maassa 63 588.
Heistä 58 % oleskelee Cross Riversin, 21 % Taraban, 13 % Benuen, 6 % Lagosin ja 1 % muissa
osavaltioissa.282

10 Muuttaminen maan sisäisesti
Sisäisen paon mahdollisuutta on käsitelty maatietopalvelun kyselyvastauksessa 24.6.2019
(Nigeria / Turvallisuustilanne, sisäinen liikkuvuus, Abuja, Lagos, Benin City // Nigeria / Security
situation, internal migration, Abuja, Lagos, Benin City).283
Nigerian perustuslain 4. luvun 41. artiklassa säädetään kaikille Nigerian kansalaisille vapaa
liikkuvuus ja vapaus valita asuinpaikkansa: “(1) Every citizen of Nigeria is entitled to move freely
throughout Nigeria and to reside in any part thereof, and no citizen of Nigeria shall be expelled
from Nigeria or refused entry thereby or exit therefrom.”284
Yhdysvaltain ulkoministeriön vuotta 2019 tarkastelevan ihmisoikeusraportin mukaan Bornon,
Adamawan ja Yoben osavaltioissa on toisinaan asetettu ulkonaliikkumiskieltoja tai muuten
rajoitettu liikkumista Boko Haramin tai ISWAP:in vastaisten operaatioiden vuoksi. Muissa
osavaltioissa on toisinaan asetettu ulkonaliikkumiskieltoja tiettyjen uhkien, iskujen tai
maaseudulla esiintyvän väkivallan vuoksi. Poliisi on toteuttanut pysäytys- ja
tarkistusoperaatioita kaupungeissa ja suurimpien valtateiden varsilla ja on toisinaan pystyttänyt
tarkastuspisteitä.285
EASOn marraskuussa 2018 julkaisemassa Key Socio-Economic Indicators -raportissa viitataan
useisiin vuosien takaisiin lähteisiin ja todetaan, että Nigeriassa alkuperäisten asukkaiden ja
alueelle myöhemmin asettuneiden välillä on oikeudellisia eroja. Tämä käytäntö on synnyttänyt
kiistoja ja poliittista kilpailua ja on johtanut usein väkivaltaisuuksiin. Käytäntö juontaa juurensa
vuoden 1960 perustuslakiin, joka tuli voimaan Nigerian itsenäistymisen yhteydessä. Sillä haluttiin
auttaa etnisiä vähemmistöjä säilyttämään kulttuurisen ja poliittisen identiteettinsä ja perinteiset
hallintolaitoksensa suurempien hausa-fulanien, igbojen ja jorubien ryhmien keskuudessa.
Paikalliset hallintoalueet myöntävät henkilön alkuperää osoittavia todistuksia (Certificates of
Indigene, Certificates of Origin), joiden avulla voi saada oikeuden esimerkiksi maahan,
koulutukseen, työpaikkaan, terveydenhuoltoon tai poliittisiin tehtäviin. Todistuksen
myöntöperusteet vaihtelevat hallintoalueittain.286
The Nation uutisoi 15.9.2020 Lagosista peräisin olevien korkeakoulujen luennoitsijoiden
kattojärjestön vedonneen paikallisiin päälliköihin olla antamatta alkuperää osoittavaa
todistusta muille kuin Lagosin osavaltiosta oleville henkilöille. Järjestön puhemiehen Elegbede
Babatunden mukaan on valitettavaa, että jotkut perinteisistä hallitsijoista ja päälliköistä
syyllistyvät alkuperää osoittavien todistusten myöntämiseen ei-alkuperäisille (non-indigenes)
alueen asukkaille tutkimatta asioita perusteellisesti. Federal Character Commission -
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toimielimen Lagosin osavaltion valtuutetun Abdulwasiu Bawa-Allahin mukaan Lagosiin
alkuperää osoittavia todistuksia väärennetään erittäin nopeaan tahtiin. Hänen mukaansa
tämän seurauksena Lagosin paikallishallinnon alkuperäiskirjeitä ja hyväksymiskirjeitä ei enää
tunnustettaisi joulukuusta 2020 alkaen.287
Nigerian Tribune uutisoi (7.3.2020) Ibadanin kaupungin asukkaiden olevan huolissaan
turvallisuudestaan ei-alkuperäisten, muun muassa naapuriosavaltioista ja North Westin
osavaltioista kotoisin olevien henkilöiden asuttavan keskeneräisiksi jääneitä taloja
epävirallisesti. Näitä ei-alkuperäisiä henkilöitä on artikkelin mukaan Ibadanissa yhä
enemmän.288 Premium Times uutisoi (6.5.2020) Ondon osavaltion lähettäneen maan
pohjoisosista tulleita lapsia pois Ondon osavaltiosta. Ondon kuvernöörin Rotimi Akeredolun
muutamat pohjoisen osavaltiot lähettävät muihin osavaltioihin almajiris -nimellä tunnettuja
lapsia, joiden on tarkoitus osallistua uskonnolliseen opetukseen, mutta jotka usein päätyvät
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